
         Livet i Havet - vejledning til billedkunst, kulisse og scenografi 
 

• Lav spændende fisk og havdyr i papmaché 

• Brug rengjort plast, som børnene har med hjemmefra. 

• Skab dyr ved at tape plasticdele sammen m. malertape.  

• Beklæd dem med gamle aviser og tapetklister. Mal dem til sidst. 

• Til de større børn kan man også lave papmaché overkrops-figurer, masker eller finner, som man kan iklæde sig, fx til 

afsluttende koncert.  

 
Uddybet vejledning til kreativ proces fra kunstner Susanne Ahrenkiel: 
 
Rammesætning 
 

• Bestem evt. på forhånd, hvad jeres tema er, f.eks.: havdyr, fiske, søheste. Eller en følelse, fx glæde, tristhed. Temaet 

skal herefter omsættes til noget skulpturelt.  

• I kan også bestemme på forhånd, hvilke farver der skal bruges, f.eks. pastelfarver eller grøn-blå 

• Derfra har børnene mulighed for at skabe sit eget udtryk med det, der er bestemt 

• Vær ikke for opsat på det perfekte udtryk, men giv mulighed for at materialerne kan variere og en figur kan få et sjovt 

udtryk ved brug af anderledes materialer. 

• Jeg har god erfaring med brug af glimmer, så man fx kan dyppe en hale, et næb eller en vinge.  

Materialer:  

• Tapetklister af cellulose (pulver)  

• Avispapir, toiletpapir, papirserviet, papirdug  

• Aluminiumtråd (diam. Ca. 2,5 mm)  

• Maling   
 
Diverse tilbehør til at bygge en figur op:  

• Æggebakker, plastflasker, små plastbøtter, 
propper, div. plastdimser 

• Evt. gammelt/defekt legetøj, biler, sandskovle osv. 
kan bygges på, hvis I har  

• glimmer og palietter  

• Lav øjne af knapper, kapsler eller mal dem på. 
Færdige øjne kan også bruges 

 
Værktøj og tilbehør:  

• Skåle/plastbeholder og tætsluttende plastposer 

• Rørepinde, små grene, bambuspinde el. lignende.  

• Pensler 

• Tang til ståltråd 

• Sakse 

• Evt. ler eller modellervoks 

• Evt. sand til at fylde i plastflasker til at give vægt, 
så de ikke vælter 

• Malertape  
 
 
 
Fremgangsmåde i store træk:  
 

• Bland tapetklister efter vejledningen på pakningen 

- det kan gemmes i flere dage, hvis den stilles i en 

skål, i en lufttæt pose. 

• Find de “dele” der skal bruges og sæt dem løst 

sammen med malertape 

• Riv smalle strimler af avispapiret. Pensl et lag 

tapetklister på grundformen (evt. en flaske, gl. 

bold, papirkugle, kasse) og sæt avisstrimlerne fast 

ved at pensle på dem med en pensel dyppet i 

tapetklister. 

• Strimlerne skal lappe ca. 0,5 cm over hinanden. 

• Når det første lag er tørt, starter du med det 

næste  

• Lim lag-på-lag til du har 3- 7 lag med aviser dyppet 

i tapetklister - eller mere. 

• Når figuren er helt tør, males den. (afhængig af 

hvor mange lag, der er brugt kan det tage 1-2 dage 

at tørre)   

• Man kan også vælge KUN at sætte figurerne 

sammen med malertape – uden papmaché 

• Figurerne bliver ikke helt så solide, men 

tidsmæssigt tager det ikke så lang tid.  

• Det bliver ikke nødvendigvis lettere kun at bruge 

tape, for mange børn skal have ekstra hjælp med 

at surre tape på.  

 

Har du brug for mere inspiration eller hjælp til at 
arrangere værksteder? Så tag gerne selv kontakt til 
billedkunstner Susanne Ahrenkiel, som evt. kan 
afholde Værksteder med Verdensmål på din 
institution. 
 
Læs mere om Susannes kunst og arbejde her: 
https://susanne-ahrenkiel.dk/   
 

https://susanne-ahrenkiel.dk/


  
 
 
 
 


