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Da jeg lavede min tredje bog, ”Førstehjælp til fantasien”, brugte jeg udelukkende hverdagsting, man 
normalt har lige ved hånden. Der er et afsnit i bogen med vat, og da jeg nærmede mig deadline, skulle jeg 
finde på flere idéer med vat for at få sideantallet til at gå op. Jeg vågnede en nat og så melklister for mig. 
Straks stod jeg op for at afprøve melklister og vat. Det blev helt fantastisk, og jeg var meget begejstret. 
Sjovt nok havde jeg en lignende oplevelse, da det med kartoffelmel ”kom til mig”. Jeg har været lidt 
ærgerlig over, at jeg ikke kunne lave kridhvide ting med melklister og vat. Men det billede, jeg havde på 
nethinden, da jeg vågnede, viste bare kartoffelmel. Hvorfor havde jeg ikke tænkt på det noget før? Jeg 
var klar over, at der skulle noget bindemiddel i, da kartoffelmel i sig selv ikke binder på samme måde som 
mel. Men den udfordring var hurtigt løst ved at blande kartoffelmel i almindelig hvid lim blandet med 
vand eller i tapetklister. 

Jeg bliver så begejstret, når den slags skøre indfald lykkes… og jeg håber, at du også bliver begejstret og 
lader denne skønne skaberglæde smitte af på dine omgivelser - og meget gerne af på nogle børn.
Dejlig cool og kridhvid skaberglæde...

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

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

Cool & kridhvid skaberglæde
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Der er ingen grund til at købe de dyre vatrondeller, for til bogens idéer er der ingen forskel. Normalt, når 
jeg arbejder med melklister, tapetklister eller vand og lim, plejer jeg at trække vatrondellen i facon, når 
den har været dyppet i klisteret. Når du skal arbejde med kartoffelmelklister, er det anderledes, for der 
kan du ikke både få et tykt lag klister på vattet og samtidig trække det i facon. Derfor har jeg gjort vat-
rodellerne fugtige med lidt vand, trukket dem i facon og først herefter dyppet dem i kartoffelmelklisteret. 
De fleste vatrondeller går i stykker, hvis du trækker dem i tør tilstand, og da den anden måde er ganske 
let, så gør endelig det. Nogen steder har jeg klippet i vatrondellerne, og det gør jeg, når de er tørre. Sne-
manden og pingvinen har fået krop af en stor vatrondel. De kan købes hos Matas og lignende steder. Du 
kan også bare bruge vatrondeller i almindelige størrelse til kroppen og klippe rondellen til hovedet lidt 
mindre. Det gør, at snemanden og pingvinen bliver mindre, men de bliver stadigvæk fine!

Vatrondeller
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