
1 Az összegyűjtött használt- vagy

újságpapírt tépkedjük össze kis da -

rabokra és kb. 24 órát áztassuk be

vödörbe. Az arány 1L vízhez kb. 50 g

cellulóze legyen. 2 Egy mixerrel

aprítsuk össze és a papírkását te -

gyük bele egy kádba. 3 Egy merítő-

keretet (szűrő- és fedélkeret) márt-

sunk bele srégen a kásába, emeljük

ki vízszintesen a kádból és enyhén

rázzuk meg. A fedélkeretet emeljük

le gyorsan és óvatosan. A papírká-

sa most rátapad a szűrőre, amit

tartsunk kicsit ferdén és rázzuk meg

egy kicsit, hogy még tudjon lefolyni

róla víz. 4 A préseléshez borítsuk rá

a keretet egy nedves konyhai törlő -

kendőre (=préskendő), amely alá

egy kéztörlőt helyezünk. Most tup-

foljuk ki egy szivaccsal enyhe nyom -

kodással a felesleges vizet a szű -

rőből. Ezután kiemelhetjük a merítő -

keretet, a papír így rajtamarad a

préskendőn. Egy különleges hatás-

hoz most szórhatunk rá színes szá-

lakat (pl.: szizálfű), préselt virágszir-

mokat, színes, stancolt papírmotí-

vumokat, flittert, stb. A papírok víz-

telenítésére és kisimítására egy

prés az ideális. Egyszerűen a merí-

tett papírokat a préskendővel stó-

coljuk fel (kb. 5 10 lap után és a

végén tegyünk be száraz konyhai

törlőkendőt), helyezzük be a présbe

és csavarozzuk össze. A préselés

által kimegy a nedvesség belőle és a

belekevert szálak, szirmok, stb. ösz-

szekötődnek a papírral. 5 Most a prés  -

kendőket a rátapadt papírral a kasz -

szuk fel száradni vagy helyezzük egy

lapos alátétre (az alátétet vagy

ruhacsipeszt feliratozzuk a gyer mek

nevével). 6 A száradást kö ve tően a

kendőt egyszerűen csík húzzuk le.

Ha a papír hullámos, akkor két kendő

között kivasalhatjuk. A kész papírt

tetszés szerint vághatjuk úgy, hogy

pl.: egy egyedi kártya készülhessen.
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Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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ALAPANYAG
Használt- vagy újságpapír
Vödör
Mixer (finomabb lesz) vagy
fúrógép festékkeverő betéttel
esetleg élelmiszerfesték
(Cikkszám 1989.. kül. színekben) lásd FK 2011 / 12  374. oldal

Kád leg. 30 cm mély, 
Méret: DIN A5/35x50 cm és DIN A4/44x55 cm
Papírmerítő keret DIN A5 vagy DIN A4
(Cikkszám 6606 vagy 6607) lásd FK 2011 / 12  267. oldal

Natúr szivacs
(Cikkszám 3351) lásd főkatalógus 2011 / 12  157. oldal

Törülközők
Konyhai törlőkendő
Papír- és növényprés
(Cikkszám 6608) lásd főkatalógus 2011 / 12  267. oldal

esetleg csillám - készlet II
(Cikkszám 7073.. arany / ezüst-18 vagy színes-99) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  292. oldal

esetleg szizálfű
(Cikkszám 7393.. kül. színekben) lásd FK 2011 / 12  430. oldal

Alátét rátenni vagy
ruhaszárító csipeszekkel

PAPÍRMERÍTÉS

A régit újjávarázsolni
Még a papírmerítés is egy csodás attrakció a gyerekeknek. Tanulhatunk a papírkészí-
tésről, valamint az újrahasznosításról és pillanatok alatt csodás saját készítésű papírt
varázsolhatunk, amiből pl.: kártyát készíthetünk és elajándékozhatunk. 

TIPP
A színes papírhoz egyszerűen csak színez-
zük be a papírkását élelmiszerfestékkel. 

Ahhoz, hogy a merített papír jól le tudjon
válni a szűrőről, a préskendőnek elég ned-
vesnek kell lenni – adott esetben nedvesít-
sük be egy fecskendőüveggel. 


