
LAV SELV PAPIR 
Aktivitet: Børnene genbruger deres gamle tegnepapir og laver nyt. 

Børn: Små grupper af 5 børn 

Voksne: 1 pr. gruppe børn 

Materialer: Brugt papir. blender. spande, svampe og viske

stykker. Rammer til papirfremstilling kan laves selv eller købes i 

hobby-butikker. 

Tid: Fremstilling af papirmasse 1/z- 1 dag før samt ca. 30 minutter 

til selve aktiviteten og et par dage til tørring af papiret. 

Hjemmelavet papir er altid et hit. For det første har man noget at 

bruge al institutionens brugte tegnepapir til. For det andet giver det 

børnene et godt billede af. hvad genbrug egentlig er - man får jo et 

nyt stykke papir! 

Papirmassen 

Først skal I have en masse brugt papir. I en børnehave burde dette 

ikke være et problem. Der er brugt tegnepapir i stuens papirspand 

og måske også aviser i pædagogernes personale-rum. Æggebakker, 

kuverter og andet kan også sagtens bruges. 

Først skal børnene rive papiret i småstykker. Stykkerne skal være 

omkring 2X2 cm, og ikke større. De mange stykker puttes i en 

spand og der hældes varmt vand på (gerne så varmt som muligt). 

Vandet må gerne stå sådan natten over, men kan bruges efter et 
par timer. 

Derefter skal papiret slås i stykker. Dette gøres let med en borema

skine med malingsomrører på lav hastighed, men kan også sagtens 

gøres manuelt. 

Papirmassen kommes i blenderen sammen med vand (113 masse 

og 213 vand). Det skat blendes i et par minutter. Hvis blenderen 

ikke kan løbe frit skal der tilsættes vand. 

Til sidst hældes papirmassen over i en spand. Her kan den stå i en 

uges tid, hvis bare den står køligt. 

Papiret fremstilles 

Papirmassen skal blandes med vand i en stor balje. Du skal bruge 
mere vand, hvis du vil lave tynde ark papir, og omvendt mere papir

masse til tykke ark. 

Rør rundt i baljen, så papirmassen ikke synker til bunds. 

Nu tager du de to rammer og holder dem tæt sammen. Rammen 

med nettet skal være nederst. Rammerne skal vende, så nettet er 
i midten - altsA mellem de to trærammer. Rammerne føres lodret 

ned i papirmassen. 

Vend dernæst rammerne, så de ligger vandret i baljen - med ram
m en uden net øverst. Nu ligger papirfibrene sig på nettet. Derefter 
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løfter du rammerne forsigtigt op - de skal stadig holdes vandret. 

Nu skal vandet bare dryppe af. 

Når rammerne har dryppet af fjerner du den øverste ramme (uden 

net), Så lægger du rammen med papiret ovenpå et viskestykke med 

papirsiden nedad. Dup bagsiden af trådnettet med svampen, så du 

får fjernet det meste af det overskydende vand. 

Nu kan du forsigtigt løfte rammen og forhåbentlig ligger papiret 

tilbage på viskestykket. 

Læg et viskestykke eller en avis over papiret og pres forsigtigt med 

et varmt strygejern oven på papiret. Når papiret er næsten tørt, kan I 

hænge det til tørre eller lade det tørre færdigt i vindueskarmen eller 

på en hylde. 
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