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Kreativ indsamling med 
mønstre

Mønstre kan man lave på en sjov 
og simpel måde, ved bare at have 
nok af den samme ting.
Ting kan være alt: Børnenes sko, 

Tekst: Janne Bak-Pedersen

vanter, blyanter eller tændstik-
kerne fra køkkenet. Kun fantasien 
sætter grænser.

I Peru elsker de mønstre og farver – lad dig inspirere af dem.
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Her har jeg brugt teskeer, spisepinde, æbler og grankogler.

Sælg kunstværkerne
Lad børnene lege og eksperimen-
terer. Giv dem endelig noget at se 
på, som de kan lade sig inspirere 

af. Tag nogle gode foto af deres 
kunstværker og fremkald bille-
derne. Sæt billederne i genbrugs-
rammer eller hjemmelavede pa-

pirrammer og sælg dem til fordel 
for missionsindsamlingen. Evt. i 
forbindelse med et større Peru ar-
rangement i menigheden.
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Lerarbejde

Opskrift på selvhærdende ler:
2 deciliter natron
1 deciliter Maizena majsstivelse
1 ½ deciliter vand
 
Bland alle ingredienser i en gryde 
og tænd på lavt blus. Rør hele ti-
den, for at det ikke skal brænde på. 
Det kan tage nogle minutter, men 
pludselig bliver massen tykkere 
som en slags kartoffelmos.
Skrab massen ud af gryden på et 
stykke bagepapir.
Dæk leret til med en fugtig klud, og 
lad det køle af. 
Straks det er køligt, er det klar til 
brug. 
Obs, skulle leret være lidt for fug-
tigt, kan man tilsætte ekstra mai-
zena og omvendt skulle leret være 
for tørt kan der tilsættes lidt vand. 
Når lerfigurerne er færdige skal 
de bare stå ved stuetemperatur og 
tørre et par dage alt efter tykkelse.  
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Hjemmelavet selvhærdende ler kan forvandles til de fineste »keramik« arbejder, i »stil« 
med dem de gamle inkaer lavede i Peru for længe siden.

Bland alle ingredienser i en gryde 
og tænd på lavt blus.

Skrab massen ud af gryden på et 
stykke bagepapir.

Dæk leret til med en fugtig klud, 
og lad det køle af. 
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Når lerfigurerne er færdige skal 
de bare stå ved stuetemperatur og 
tørre et par dage alt efter tykkelse.     

Lad dig inspirere af ideerne her:

Tilsæt evt. lidt glimmer til leret. 
Det vil resultere i jubel hos nogen. 

  

Her ses det færdige resultat:


