
E) Egyéb ötletek 

Ha elsajátítottad az alaptechnikákat, légy kreatív és kísérletezz 

különféle anyagokkal. Íme néhány ötlet izgalmas kézzel készített papír 

előállításához. 

 Színes papír – Az 5. lépésben adj festéket a masszához, vagy fesd meg 

a 16. lépésben a vizes lapot – így készíthetsz izgalmas mintákat. Azt is 

kipróbálhatod, hogy színes papírt használsz a massza elkészítéséhez. 

Ha régies, megsárgult papírt akarsz készíteni, adj kávé- vagy kakaóport 

a masszához az 5. lépésben. 

 Papír lepréselt levelekkel – Helyezz lepréselt levelet vagy virágot a 

lecsepegtetett lapra a 8. lépésben. Óvatosan takard be a levelet  

masszás vízzel. Ezután a szokásos módon szárítsd meg a lapot. Ha a 

levelek ki akarnának esni a lapból, rögzítsd kevés ragasztóval. 

 Texturált papír – Különböző színű fonaldarabokat szórj a masszába és 

jól keverd el. Kísérletezz más anyagokkal is, például füvekkel, 

fűszerekkel, virágszirmokkal.  Ezekkel nem csupán texturát, de színt is 

adhatsz a papírnak. Próbáld ki az illatosított papírt is! 

 

F) Ajándéktárgyak papírból 

Ha végeztél a kísérletezéssel, készíts a kézzel merített papírból 

ajándéktárgyakat, jegyzetfüzetet, üdvözlőkártyát, vagy könyvjelzőt. 

Ehhez használd a csomagban lévő alapanyagokat. 

 Könyvjelző – Ragaszd a selyemvirágot és a gyöngyöt a lap első 

oldalára. Lyukaszd ki a lap tetejét, fűzd bele csomagban található 

szalagot. A csodálatos könyvjelző elkészült! 

 Jegyzetfüzet – Fektess egymásra néhány lapot, és hajtsd félbe a 

lapokat. Készíts néhány lyukat a hajtásvonalon és fűzz bele egy 

szalagot. Az igazán egyedi jegyzetfüzet elkészült. 

 Üdvözlőkártyák – Hajts félbe egy lapot. Írj rá üzenetet, vagy rajzolj 

egy képet. A csomagban található borítékba téve az igazán egyedi 

üdvözlőlap elkészült. 

 

G) A papír újrafelhasználása 

A csomag segítségével megismerheted a papírkészítés alapjait. A 

technika felhasználásával újra felhasználhatsz papírt. A papír újra 

felhasználása nem csak jó mulatság, de így hozzájárulhatsz a környezet 

védelemhez. Ha elhasználtad a csomagban lévő papírt, próbálkozhatsz 

az otthon található papír újra felhasználásával, a csomagban lévő tálcát 

és műanyag lapokat tovább használhatod. Találsz otthon könnyen 

felhasználható papírokat, pl. karton dobozokat, napilapokat, reklám 

újságokat, magazinokat. Mielőtt egy papírt újra felhasználnál kérd 

felnőtt hozzájárulását. Vannak olyan lapok, amikből nehéz masszát készíteni, így ezek nem újra 

felhasználhatóak. Ebbe a csoportba tartoznak a viaszos papírok, a fotópapír, fax papír, matricák 

stb. Ezeket a papírokat külön gyűjtsd és szelektíven dobd ki. 
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A papírmerítés művészete 
Tanuld meg a papírkészítés és újrafelhasználás művészetét. Készíts különféle textúrájú 

papírokat, alkoss egyedi könyvjelzőket, jegyzetfüzetet, üdvözlőkártyát! 
Figyelmeztetés a szülőknek: Kérjük olvassa végig a használati 
útmutatót, mielőtt a játékot a gyermeknek adná. Ne adja a 
játékot 3 évesnél fiatalabb gyermeknek, mert a lenyelhető apró 
részek fulladást okozhatnak. 

A) Biztonsági előírások 

1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót. 

2. A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges. 

3. A játék 8 éven felüli gyermekek részére készült. 

4. A csomag apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat, tartsa távol a 3 évnél 

fiatalabb gyermekektől. 

5. A játékhoz olló használata szükséges (ollót a csomag nem tartalmaz). Olló használatakor 

felnőtt felügyelet szükséges. 

6. A papírpor biztonságos. Nem allergén anyag. Ennek ellenére, ha hajlamos vagy allergiás 

reakciókra, akkor javasoljuk, hogy vegyél fel gumikesztyűt amikor a játékot használod. 

 

B) Megjegyzés 

1. Mindig stabil tiszta munkafelületen dolgozz, és próbáld meg a felületet tisztán és szárazon 

tartani. Gyorsabb lesz a munkafelület takarítása, ha régi újságpapírral letakarod az asztalt 

mielőtt munkához látsz. 

2. A papírmerítés után visszamaradó vizet ne öntsd a mosogató lefolyóba. Elképzelhető, hogy a 

papírrostok eldugítják a lefolyót. Szűrőn keresztül öntsd ki a vizet, majd a maradék papírt 

tedd a kukába. 

 

C) Doboz tartalma 

 
Szükséged lesz még az alábbiakra, melyeket a csomag nem tartalmaz: Egy műanyag palack (a 

legjobb egy 1,5 literes palack, amibe a csomagban található papír felét tudod berakni. Ha a palack 

eltérő méretű, akkor változtasd meg a palackba töltendő papír és víz mennyiségét is), néhány 

száraz rongy darab, régi újságok, egy műanyag tál, vagy alumínium tepsi nem kisebb, mint 30x25 

cm, amibe a szitás műanyag tálat kényelmesen bele tudod meríteni két kézzel). 

Festékek és ecset 

Műanyag tálca szitával 

Műanyag lapok 

Papírlapok 

Fonal 

Borítékok 

Szalag 

Selyemvirág 

Gyöngy 

Kétoldalas ragasztó 

Festék 

Fonal 



D) Elkészítési útmutató 

Az 1-3. lépést ki tudod hagyni, ha egy turmix géppel összekevered a papírt vízzel. (Ehhez kérd felnőtt segítségét.) Ezt követően a 4. lépésnél folytasd a munkát. 

      
Egy műanyag palackot 2/3 részéig 

tölts fel vízzel. A csomagban lévő 

papírt tépd kb. 2x2 cm-es 

darabokra, és szórd a palackba. 

Tedd félre a palackot 

legalább egy éjszakára. 

Rázd a palackot addig, amíg a 

tartalma homogén péppé nem válik. 

Ezt nevezzük masszának. Ez sok időt 

és türelmet igényel. Időre van 

szükség a pép kialakulásához. Kérd 

felnőtt segítségét. 

Készítsd elő a műanyag 

tálat, vagy az alumínium 

tepsit. Öntsd a masszát 

a tálba- 

Önts vizet a masszára, amíg olyan 

állagú nem lesz, mint a zabkása. 

Keverd meg a masszát. Ha vékonyabb 

papírt szeretnél készíteni több vizet 

tegyél a masszához. 

Az egyik műanyag lapot tedd 

a szitás tálba. 

      
Óvatosan rázd meg, hogy a 

massza egyenletes terüljön el. 

Csúsztasd a szitás tálcát a 

tálba az egyik oldalán a képnek 

megfelelően. 

Emeld fel a tálcát vízszintesen. 

Hagyd, hogy a felesleges víz 

visszacsepegjen. (Megjegyzés: a 

massza sűrűségéből adódóan az 

első lapok vastagabban lesznek 

mint az utolsók.) 

Tedd a másik műanyag lapot a 

massza tetejére. 

Nyomkodd meg a műanyag lapot, 

hogy a felesleges víz 

kifolyhasson. 

Készíts szárító lapot rongyból 

és újságból. Fordítsd meg a 

szitás tálcát. A nedves papírt a 

műanyag lappal borítsd a 

szárító lapra. 

Egy rongy darab segítségével 

nyomkodd ki a felesleges vizet 

a nedves papírból. 

      

Óvatosan húzd le a műanyag 

lapot. 

A papírlapot és a másik 

műanyaglapot óvatosan két 

kézzel fordítsd meg. 

A felesleges vizet ismét 

nyomogasd ki ronggyal. Óvatosan 

húzd le a műanyag lapot. 

Takard le a papírt egy réteg 

ronggyal. Készíts további lapokat a 

6-16. lépés ismétlésével. A papírt 

fektesd a rongyra. A csomag 

feléből kb 5-8 db 12x15 cm-es lap 

készíthető. 

A tetejére tegyél néhány 

újságot és egy nehéz 

könyvet. 

Ha a papír megszáradt, húzd le 

a rongyot. A kézzel készített 

papírlap elkészült! 
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