Håndlavet papir med gran
til jul
Make your own paper with pine needles for
place cards, hanging decorations and candle
holders. Sprinkle pine needles and paper pulp
in water to dissolve the paper. Leave the
paper to dry overnight.

Inspiration: 15998
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Pluk papirpulp i mindre stykker, opløs det
i vand og pisk for at opløse klumper.

Hæld den opløste pulp i en balje, der er
stor nok til rammen.

3

4

Pluk grannåle, klip dem i kortere stykker
og drys det i baljen. Vær opmærksom på,
at der kan komme brunlige pletter i
papiret, når der bruges naturmaterialer i
papirstøbning.

Pisk vand, grannåle og pulp op, inden
rammen føres skråt ned under vandet.
Løft den lige op.
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Læg rammen på en sugende overflade fx
filt, dup op og pres forsigtigt det vandet
ud af papirmassen.

Vend rammen om og dup fugten væk på
bagsiden af rammen, så papiret slipper.
Bank rammen ned i underlaget, hvis ikke
papirmassen slipper af sig selv.
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Lav huller med en spids saks, så lyset kan
komme ud gennem. Lad papiret tørre til
næste dag.

Brug rammen til at si papirmassen fra, når
der er lavet nok papirark. Hæld vandet
ud.
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Brug resterne til at lave bordkort eller
hjerter i silikoneforme som ophæng. Læg
massen i et ensartet lag i bunden, hæld
vandet fra og dup fugten væk. Næste
dag tages hjerterne ud af formen og
tørres færdig på bordet.

Lav huller i papiret efter eget ønske i
hjerterne og papiret til lyset. Det kan fx
laves med Screw punch. Tilpas papiret til
lysglassene med en lineal, som giver en
mere rå kant.
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Sæt et ekstra stykke papir på glasset,
hvis arket ikke kan nå hele vejen rundt
om. Hæft begge dele fast på glasset med
decoupagelak.

