
Inspirationshäfte Höst
Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn

En del av



	  

Material: Papptallrik, sax 
Produkter: Mix blank, Allroundlim, 
penslar 
 
1. Klipp ut en halvmåne på varje sida 

av tallriken  så det blir en 
äppelskruttsform 

2. Använd det du klippt bort till att 
göra löv 

3. Limma fast löven på tallriken 
4. Måla med Mix Blank-låt torka 

Äppelskrutt	  
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Paraply	  av	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
papperstallrik	  

   
Material: papptallrik, 
piprensare, sax 
Produkter: Silky crayon, 
allroundlim 

 
1.Klipp itu tallriken i två 

delar 
2.Tvinna ihop två piprensare 

och trä igenom ett litet hål 
3.Limma fast på baksidan 
4.Måla paraplyet valfri färg & 

mönster med Silky Crayon. 
Låt gärna varje kulör torka 
innan nästa målas på för 
att slippa att färgerna 
blandas 
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	  	  	  	  Spel	  för	  regniga	  dagar	  
Färg-Domino 
Material: 
Runda stenar eller gör egna 
med Modelling clay 
Kopp/Glas 
 
Produkter: 
Mix Blank 
 
1. Plocka runda stenar-gärna  
lite avlånga 
2. Häll upp Mix Blank i en kopp, 
olika färger 
3. Doppa ner ena sidan i 
färgen-låt torka 
4. Gör samma med andra sidan 
5. Spelet kan börja 

Tre i rad 
Material: 
Valfri okokt pasta 
Träskiva alt en pappskiva 
 
Produkter: 
Pearlised paint 
Mix Blank 

 
1. Doppa/måla pastan i två 

valfria färger-låt torka 
2. Rita upp strecken med 

blyerts på spelplanen 
3. Måla strecken till spelet 

med Mixblank-låt torka 
4. Spelet kan börja! 



	  

	  

THE	  LOREM	  IPSUMS	   HÖSTEN	  2016	  

4	  

Lövspöke 
 
 

Material: Löv, plastficka 
Produkter: Mix blank, ögon, 

 
	  

1. Pressa med fördel lövet 
några  dagar innan 
 

2. Måla först ena sidan på 
lövet vitt med Mix blank-
ganska tjockt- låt torka 
på platsficka 

 
 

3. Gör likadant på andra 
sidan 
 

4. Limma på ögon eller 
måla dit ögon 

 
5.  Häng eller fäst 

lövspöket 
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Lövskål 

Material: 
Valfritt löv 
Kavel 
Matkniv eller nåt annat att skära  
kanterna med Skärbräda/underlägg 
 
Produkter: 
Modelling clay 
Valfri flaskfärg (vi blandade röd Mix  
Blank, guld pearlised och röd glittergel) 
 

1. Kavla ut leran 
2. Tryck fast lövet 

försiktigt så att 
ådringarna avbildas 

3. Skär ut kanterna 
med en matkniv 

4. Vänd upp sidorna till 
önskad form på 
skålen 

5. Låt torka 
6. Måla med valfri 

flaskfärg 
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Material:     Produkter: 
 
Mix Blank 
Ögon 
Piprensare 
Allroundlim 

 
 

1. Måla koppen med svart Mix Blank-låt torka 
2. Klipp ut vingar till fladdermusen med svart papp eller måla 

vingarna med svart Silky Crayon 
3. Klipp ut små trekantiga öron 
4. Limma fast dem på baksidan när koppen är torr 
5. Limma fast ögon och öron 
6. Gör två små hål och fäst i piprensaren 
7. Fyll koppen med valfritt innehåll  

 

Papperskopp 
Hårdare 
papper 
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