
Hus 4  - Med trepinner og leire
(Vi er ikke sponset, men nevner noen ting kjøpt i spesifikke butikker
for å få en ide om hvor man kan skaffe lignende ting)

På dette huset brukte jeg:
Trepinner (kjøpt på Biltema, pose med 3 kg for ca 85,-)
Sag
Monteringslim
Lufttørkende leire
Modeleringsverktøy
Svart maling
Grå maling
Mosemaling
Sølv maling
Pensel
Girlander med små blader (kjøpt på Clas Ohlsson før jul)
Limpistol



Jeg startet med å legge trepinner på en lang rekke, så la jeg monteringslim i en lang strek på hver
kant og dyttet på en trepinne over.

Når dette hadde tørket saget jeg opp så jeg fikk 4 nesten like store deler.



Jeg limte sammen alle tredelene i hver langende, og til slutt kuttet jeg en liten bit med bølgepapp
som jeg limte i den ene enden for å lage et tak:



Når limet hadde tørket, dekket jeg alle sidene med et tynt lag med lufttørkende leire. For å lage
murstein brukte jeg modeleringsverktøy til leire, men her kan man fint bruke en smørkniv,

trepinne, eller noe annet, bare fantasien setter grenser! Man kan også lage annet mønsker, som
feks runde steiner, eller hoppe over leiren og bare male treboksen under.



For å få mer struktur i mursteinene jeg hadde laget, brukte jeg maling. Jeg tok først litt maling på
penselen, så fjernet jeg mesteparten av malingen på pappen, før jeg malte på huset. Med denne

teknikken så får man bedre frem strukturen i leiren under, og ved å bruke både grå og sølv maling
så fikk jeg et fint skinn i mursteinene.



Nederst på tårnet brukte jeg noe som heter mosemaling. Det er en grønn maling med litt kornete
konsistens. Her kan du helt fin blande deg en egen grønnfarge og tilføre feks sand for å få litt mer

struktur i malingen, eller du kan bare bruke vanlig grønn maling, eller hoppe over å ha mose
nederst.



Til slutt klippet jeg noen korte og lange biter av girlander og limte det på rundt hele huset med
limpistol. Jeg malte også noen vinduer med gitter på tårnet mitt.




