
Inspirationshäfte Höst
Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn En del av



Du behöver:
Glasburk
Gasbinda
Allroundlim
Sax
Ögon
Mix Blank
Pensel

Mumielykta
1. Ta fram en burk och gasbinda
2. Pensla Allroundlim på burken och fäst fast gasbindan
3. Pensla även allroundlim på första lagret gasbinda
4. Fortsätt tills hela burken är täckt med gasbinda
5. Låt torka
6. Limma fast ögon eller måla egna med Mix Blank
7. Måla mun och ögonbryn med Mix Blank
8. Låt torka
9. Nu har du en läskig ljuslykta för mörka höstkvällar!



Du behöver:
Glasburk
Kökssvamp
Pensel
Pappkartong
Mix Blank
Allroundlim
Ståltråd
Sax
Aqua Line Triangular
Värmeljus

Fladdermuslykta
1. Välj en glasburk
2. Blanda gul och röd Mix Blank till orange kulör
3. ”Svampa” på färgen med en bit kökssvamp för effektfull täckning
4. Låt lufttorka
5. Under tiden det torkar klipper du till vingarna i papp och målar med 
Aqua Line Traiangular eller Mix Blank
6. När färgen på burken torkat limmar du fast vingarna med limmet
 7. Lägg burken ner och måla/spritsa ögon, näsa, mun
8. Slutligen använder du ståltråden för att kunna hänga upp din lykta



Plastäpple
1. Skär/Klipp av botten av två petflaskor
2. Gör ett trekantigt jack i den ena för att lättare kunna sätta ihop dem
3. Hålet till pinnen görs försiktigt med något vasst t.ex kniv eller syl
4. Doppa en kökssvamp Mix Blank och ”svampa” på färgen på flaskorna
5. Avsluta med att limma fast ett torkat löv

Du behöver
2 st petflaskor
Kniv/Sax
Mix Blank
Allroundlim
Kökssvamp



Äppeltryck
1. Ta fram valfri textil, i detta fallet en gympapåse
2. Dela äpplena så de blir halva, på valfritt håll
3. Pensla eller tryck äppeldelarna i Mix Blank och tryck på tyget
4. Låt lufttorka
5. Tvättbart i 40 grader

Du behöver:
Textil
Mix Blank
Kniv
Äpplen



Du behöver:
Glitter Gel
Mix Blank
Allroundlim
Sax
Två st papptallrikar

Kattväska
1. Ta fram två stycken papptallrikar
2. Klipp av översta delen på båda tallrikarna 
3. Limma ihop kanterna helt runt om, behåll kanterna vid den avklippta delen öppen
4. Limma även fast ett band på varje sida av väskan
5. Måla tallrikarna med Mix Blank
6. Låt lufttorka 
7. Klipp till av de överblivna tallriksbitarna, morrhår, näsa, ögon
8. Limma fast ögon och näsa och morrhår med Allroundlim och måla med Mix Blank
9. Dekorera morrhåren med Glitter Gel samt gör munnen med Glitter Gel
10. Låt torka
11. Nu är du redo att gå på fest!



Kattväska
1. Ta fram två stycken papptallrikar
2. Klipp av översta delen på båda tallrikarna 
3. Limma ihop kanterna helt runt om, behåll kanterna vid den avklippta delen öppen
4. Limma även fast ett band på varje sida av väskan
5. Måla tallrikarna med Mix Blank
6. Låt lufttorka 
7. Klipp till av de överblivna tallriksbitarna, morrhår, näsa, ögon
8. Limma fast ögon och näsa och morrhår med Allroundlim och måla med Mix Blank
9. Dekorera morrhåren med Glitter Gel samt gör munnen med Glitter Gel
10. Låt torka
11. Nu är du redo att gå på fest!

Glitterlöv
1. Ta fram en plastficka och lägg ett löv i den
2. Gör konturerna på lövet samt lövens ådror med en flaska Allroundlim
3. Direkt efter  fyller du i hålen med Glittergel. 
(Viktigt är att det blir helt tätt så lim och glitter flyter ihop för att undvika hålor)
4. Låt torka i ca 1 dygn (när limmet är genomskinligt är det torrt)
5. Dra bort lövet från plastfickan
6. Limmet klibbar även när det är torrt så nu kan du nu fästa lövet på vad du vill

Du behöver:
Plastficka (gärna en präglad)
Allroundlim
Glittergel




