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  4    forord                                            
  5    vat, vatrondeller og papir    
  6    lim, lak, klister og mel    
  7    maling, kulør og pigment    
  8    grundforme                                 
  9    sådan kan det tørres              
 10   vat så tyndt som papir  
 16   vat med nister af neon         
 21   vat med bobmer og prikker  
 27   mel og maling der får sit eget liv  
 31   fade fulde af prikker  
 36   lysglas af porcelæn eller?  
 40   lampeskærm så let som fjer  
 45   det tyndeste ternede papir  
 50   glasfiber eller...  
 55   det er sagen med sagogryn  
 59   rødbedesaft og wc-papir  
 60   flere lysgrotter  
 67   bolde der lyser i natten  
 71   afslutning
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Jeg har lavet mange ting ud af vat efterhånden. Rigtig mange forskellige ting. Jeg synes, det er et 
skønt materiale at arbejde med.  Alle de små bomuldsfibre skal ikke tilføres meget lim eller klister for 
at hæfte, og for at man kan lave noget brugbart, hvad enten det handler om julepynt, påskekyllinger 
eller noget helt tredje. Som altid var den første skål, jeg lavede for nogle år siden lidt af et eksperi-
ment, – men det virkede, og siden hen er der kommet mange skåle, fade og skærme på hylden. Men 
det er ikke kun vat, der er blevet leget og eksperimenteret med her i bogen. Der er også mange idéer 
med køkkenrulle, toiletpapir og servietter. Det mest fascinerende ved at bruge det billige papir er at  
ganske tynde lag kommer til at ligne eksklusivt glasfiber – altså når man tilfører en gang lim. Der er 
også en idé, hvor papir og vat er mikset sammen, og så er der heldigvis en hel masse muligheder for, at 
du selv kan mikse det hele på kryds og tværs. Så alt i alt skulle der gerne være mulighed for en masse 
kreativ udfoldelse. Husk, at det jeg viser her er ikke facits – det er bare en masse bolde, jeg kaster op 
og som jeg håber du vil gribe og spille videre med.

Du kan altid finde masser af idéer på min blog
og i min blogs idébank her.
Hvis du klikker her kan du se mine andre bogud-
givelser. 

om jeg er vattet?

obs 
HAV RESPEKT NÅR DU MIKSER LEVENDE LYS 
MED PAPIR. DET KAN FX VÆRE EN GOD IDÈ AT 
KOMME SALT I BUNDEN AF EN PAPIR-LYSE-
STAGE, SÅ DEN STÅR GODT FAST, OG LYSET KOM-
MER HØJERE OP. 
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