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Sådan laver du dit eget
håndlavede genbrugspapir
Det skal du bruge:
A. Nogle aviser.
Der bliver ca. 25-30 stykker
håndlavet papir af ½ kg tørt
papir.

B. En blender, håndmixer
eller en uno-mixer.
En uno-mixer er en speciel
stav, som kan sættes på en
boremaskine
(Se billedet!)

C. To trærammer.
På den ene ramme skal der
være et små-masket net.

D. En balje, vand, filt,
viskestykker og eventuelt
et gammelt strygejern.

Sådan gør du:
1. Riv, klip eller skær
papiret i små stykker
(2x2 cm).
Læg papiret i blød et par
dage før det skal bruges.

2. Når papiret er blødt ud
skal I blende eller røre
papiret sammen til en
tyk, flydende grød (pulp)

3. Fyld lunkent vand i en
stor balje. Tilsæt 5-6
store håndfulde pulp.

4. Rør godt rundt.

5. Hold de to rammer tæt
sammen – med nettet i
midten. Før rammerne
lodret ned i vandet.

6. Vend rammerne til
vandret.

7. Løft forsigtigt rammerne
op af vandet.
Lad mest mulig vand dryppe
af.

8. Fjern den øverste ramme

9. Vend papiret over på et
stykke let fugtet filt.

10. Sug vand op af papiret
med en svamp.

11. Nu kan rammen løftes
væk fra papiret.
Hvis papiret ikke slipper
rammen kan I forsigtigt løsne
et hjørne. Det plejer at hjælpe.

12. Læg papiret over på et
stykke tørt stof – f.eks. et
viskestykke. Dæk papiret
med endnu et lag stof.

13. Pres forsigtigt med et
varmt strygejern oven på
papiret.
I må ikke stryge da papiret
ellers klumper det.

14. Lad papiret tørre helt
færdigt.
For eksempel ved at lægge det
ind mellem nogle tørre aviser,
der kan suge den sidste fugt.
I kan også skrive navn på
kanten af avisen, så I kan se,
hvem der har lavet hvad.

