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t Man kan kobe specielle gipsforme. men
I almindelige kagelorme kan ogsd bruges.

Smor formene indvendigt med lidt olie, for
gipsmassen haeldes i formen.

p Bland gipspulveret med koldt vand i for-

" holdet I del vand til 3 dele gips. Fyld ior-
men naesten til kanten. Bank formen let mod
underlaget, s6 evt. luftbobler forsvinder.

Lad arbejdet sta. til det er helt tort. Helt
" smd lorme torrer pd ca. 30 min. Storc

forme kan vaere to dogn om at tsrre. NAr ar-
bejdet er helt tort, vrides det ud af formen.

GIPSGAZE

'r,911 
Et overflodighedshom formes af honse-

$ net. Klip en kvart cirkel og form den til et
krammerhus, der samles med tridenderne.
Buk krremmerhusets spids lidt op.

,triiiir Klip glpsgaze i ca.20 cm lange strimler.
u,r'i Dyp dem 6n ad gangen i koldt vand og
drap6r dem omkring nettet. Drek nettet helt,
evt. med flere lag. Glat efter med vand.

,$ Skal man bevikle emner af jem med
!trr#' gipsgaze, skal de forst lakeres et par gan-
ge, si rustangreb undgis. Arbejdet skal vare
helt tort, for udsmykningen begyndes.

Her beklades en lysestage med gips.
Klip gipsgazen i smd stykker. Dyp dem i

koldt vand og tryk dem fast. Glat forsigtigt ef-
ter med en finger dyppet i vand.

I Gi nu figureme efter med sandpapir. sd

alle ujevnheder fiemes. Er der opstdet
smi huller, lappes disse let med lidt gipsblan-
ding, som pifores med pensel.
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GIPSOVERTRTK

Bind, kvaster og lignende kan dyppes i

gips og bruges til dekoration. Massen
skal veere ret tynd og blandes aflige dele vand
og gipspulver.

rr''fi+ fIsl er bundet slojfe pA kvasten, fsr den
rl.i:.,r dyppes i gipsmassen. Jo flere gange em-

net dyppes,jo tykkere bliver overfladelaget, og
desto lengere er den om attarre.

Efter den sidste dypning placeres kva-
sten hurtigt pd underlaget (her overflo-

dighedshomet) og trykkes fast med stor for-
sigtighed.

Bestem placeringen albdnd og snore. lor
de dyppes i massen. Hold i enderne. dyp

og udfor dekorationen hurtigt, for gipsen stiv-
ner. Lad arbejdet torre.


