
HUSHOLDNINGSPLAST (HDPE)
Genanvendelse af 

MATERIALER

-  HDPE (plast fra fx shampoo og rengøringsbeholdere. 
 Der er et   2   i bunden af beholderen (brug ikke andre typer!)
-  (Fjerkræs)saks
- Ovn
- Bagepapir
- Handsker, der kan håndtere varme
   Evt
- Sav, sandpapir og boremaskine

FREMGANGSMÅDE

1.  Sørg for at fjerne alle mærkater og vask beholderne med vand og sæbe

2.  Klip i mindre stykker: Små stykker for terazzoeffekt, lange stykker for marmoreffekt. 

3. Læg stykkerne på et stykke bagepapir i det ønskede mønster, og smelt det i ovnen ved ca. 180

4.  Plasten kan tages ud undervejs og foldes sammen og vrides, hvis et andet møster, fx marmoreffekt  
 ønskes.

5.  Når plasten er smeltet sammen og har det ønskede mønster, tages det ud af ovnen og køles   
 af i en ønsket form med bagepapir om (fx under nogle bøger, hvis der ønskes en flad plade).

6. Når plasten er afkølet kan det behandles som træ: Kanter kan slibes med sandpapir, det kan saves  
 til en ønsket form og der kan bores huller i, og materialet er meget solidt. 



MATERIALER

-  Vand
-  Papirrester/-affald
-  Rammeform*
-  Blender (må ikke benyttes til mad)
-  Plastkar
- Køkkensvamp
-  Gummivalse/malerrulle/kagerulle el lign
-  Evt tørrede blomster el. lign**

FREMGANGSMÅDE

1.  Klip eller riv papiret i stykker af ca. 2 x 2. cm. En makulator kan også klare arbejdet.  Stykkerne kan  
 evt farveopdeles.

2.  Blend en håndfuld papir eller to med vand - der skal vand nok til at dække papiret og gerne lidt  
 mere. Blend hellere for lidt end for meget, og i kort tid ad gangen, så blenderen ikke overopheder. 

3. Fyld plastkarret 1/2 op med vand. Hæld papir-pulpen i og bland godt.

4. Nedsænk rammeformen lodret og vend den til vandret position under overfladen, sådan at rammes  
 bruges til at skovle pulpen op på rammen. Rammen rystes let, idet den løftes op fra karret.

5.  Rammerne skilles ad og rammen med pulpen lægges på en træplade/håndklæde/viskestykke med  
 pulpen mod fladen. Dup med svampen på bagsiden af nettet sådan at den værste mængde vand  
 bliver suget ud af pulpen - gør det et par gange. 

6. Når det meste vand er blevet suget op med svampen, bruges rullen på samme bagside af nettet,  
 sådan at pulpen bliver papirstynd og bedre fastgjort til pladen.

7.  Frigør rammen/nettet, sådan at det kun er papiret, der sidder tilbage.

* Formen er lavet af to rammer ovenpå hinanden - den ene med et finmasket net fastgjort
** Ikke nødvendigt, men kan benyttes som pynt.

GENBRUGSPAPIR
Fremstilling af



PAPIRMARMORERING
At lave

MATERIALER

-  Papir
- Vand
- Neglelak (rester er helt fint)
-  Ske/pipette
- Rørepind
- Plastkar eller dyb bradepande

FREMGANGSMÅDE

1.  Fyld kar el. bradepande med vand.

2. Hæld et ønsket antal farver af neglelak i vandet og rør rundt med en pind til et ønsket mønster  
 kommer frem.

3.  Læg papiret langsomt oven på mønsteret i karret, og tag det hurtigt op igen.

4. Hæng papiret til tørre.

5.  Med rørepinden kan de sidste rester neglelak samles og fjernes fra vandet.


