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Tænk sig hvilke muligheder, der er i helt almindelige vatrondeller, som bare dyppes i vand og melklister. 
Selvom det er et par år siden, jeg eksperimenterede med det for første gang, kan jeg stadigvæk blive helt 
høj over, at det lykkes, og at der ikke skal mere til. Det udtryk, du kan få frem i figurerne bare ved at bruge 
melklister og naturligt pigment, kan du ikke købe dig til i den mest velassorterede hobbyforretning.
Det, at man ikke kan styre farverne under tørreprocessen, gør også, at figurerne får en slags patina, og det 
passer jo rigtig godt til hyggeligt julepynt. 
Udover en lille smule sort maling til julemusene, er det eneste farvepigment, jeg har brugt, kanel, gurke-
meje, sovsekulør og rødbedesaft. Jeg vil tro, at du kan få en grå farve ved at tilsætte stødt sort peber, 
men jeg har ikke afprøvet det, for hvis du laver idéerne med mindre børn, er stødt peber vist ikke noget 
at anbefale. 

Til gengæld anbefaler jeg at mikse kreativiteten med almindelige, velkendte hverdagsting. Det er mit 
store ønske, at du også bliver lidt høj over, at du kan lave så fine ting med så få midler. Og et endnu større 
ønske jeg har er, at du inddrager børn i den skønne verden af kreativitet og skaberglæde.
Rigtig go´ fornøjelse!

En skøn verden med sovsekulør og skaberglæde

Du kan altid finde masser af idéer på min blog
www.tinadalboge.dk

PS. 
Du har mulighed for at lave alle idéerne i en økologisk udgave. 

www.tinadalboge.dk



