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Kaj je kaširanje?
Pri tej metodi uporabljamo koščke papirja, ki jih dobro prepojimo z lepilom in enega za 

drugim lepimo na model. Ko se lepilo posuši, model odstranimo in dobimo votel izdelek iz 

papirja, ki ga nato pobarvamo. V pomoč uporabimo različne čopiče, škarje in barve. Za 

izdelavo našega izdelka (lončka za svinčnike) potrebujemo:

1. tetrapak (od mleka, sokov,…)

2. časopisni papir

3. lepilo

4. čopič za lepilo

5. zaščito za mizo

6. potrpljenje



Recept za domače lepilo

1. V loncu zavrite 5 kozarcev vode. 

2. V plastični posodi zmešajte 1 skodelico moke s tremi skodelicami hladne 
vode. Dobro mešajte, da izginejo vse grudice in mehurčki zraka. 

3. Zmes vlijte v lonec z vročo vodo in ob stalnem mešanju kuhajte še 2 do 3 
minute. 

4. Pred uporabo naj se lepilo ohladi. 

5. Na koščke natrgan časopisni papir 

6. nanašamo na tetrapak s čopičem ali kar z roko. 



POSTOPEK 
IZDELAVE
DOMAČEGA 
LEPILA



POSTOPEK ZA IZDELAVO IZDELKA
1. KORAK

Tetrapak najprej s pomočjo odrasle osebe razpolovi s škarjami. 

Tetrapak odreži na polovici (malo višje kot kaže prva fotografija). 
Spodnji del tetrapaka dobro operi in obriši, nato škarjami poljubno 
oblikuj zgornji rob. Tako bo nastala nekakšna vazica. 

Postopek najdeš 
tudi v DZ 3/74 



TRGANJE KOŠČKOV, LEPLJENJE NA TETRAPAK

2. KORAK

Časopisni papir natrgaj na manjše koščke. 

Vsak košček namoči v lepilo in 

z njim oblepi zunanji del tetrapaka, tudi dno. 

Koščke lepimo enega prek drugega, 

tako da popolnoma prekrijejo model.



PORAVNAMO SLABO PRILEPLJENE KOŠČKE

3. KORAK

Z lepljenjem nadaljujemo, dokler ne pokrijemo celotnega 

lončka.

Tako prilepimo prvi sloj. 

Na koncu celotni sloj dobro 

premažemo z lepilom in 

poravnamo slabo prilepljene koščke.



IZDELEK POLJUBNO POBARVAMO
4. KORAK

Nato nadaljujemo z lepljenjem drugega sloja na enak način, kot smo naredili prvi 

sloj. 

Ko prilepimo zadnji sloj, lonček pustimo, da se dobro posuši.

Ko se izdelek posuši, ga poljubno pobarvamo. 

Izdelek je suh v treh dneh.



ZA  RADOVEDNEŽE – klikni na sliko

https://www.redtedart.com/milk-carton-pen-pot-crafts/?cn-reloaded=1
https://www.redtedart.com/milk-carton-pen-pot-crafts/?cn-reloaded=1

