FANTASTIK-KORT
En kan såklart göra många olika typer av fantastik-inspirerad konst, men ett tips är att göra roliga,
fina och konstiga kort! Kanske något att ge bort i present?

MATERIAL
✰ Kartong/tjockare papper i olika färger
✰ Tuschpennor
✰ Akvarellfärger
✰ Sax, linjal, penslar
✰ Blyertspennor & suddgummi
✰ Allt möjligt smått som inte är för tungt för pappret att hålla upp. T ex lim, glitter och dekorstenar
   går att använda till många olika typer av kort. Mini-glowsticks är bra till lightsabers!
Vi har samlat några inspirationsbilder indelat efter olika böcker, serier och filmer. Du kan också se
hur du gör pop-up, banners och skrapkort!
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POP-UP KORT
1. Vik ett papper på mitten, gör två parallella klipp från den vikta kanten för varje pop-up du vill ha.

  

2. Efter att du klippt, öppna pappret och tryck in pop-up-delarna så de hamnar inne i det vikta
pappret. Stäng igen pappret med pop-up-delarna i. När kortet öppnas bör de poppa upp som ovan.
3. Det som du vill ska poppa upp placeras på framsidan av pop-up delarna.


4. När du är klar med kortet, vik ett annat papper i samma storlek och sätt fast det på pop-up-delen.

BANNER


1. Klipp ut den form du vill ha på din banner ur ett lite styvare papper. Den kan vara vågig, rak,
taggig eller vad du själv vill.
2. Klipp ut en triangel ur varje kortsida för att få till kanterna.
3. För att få den att poppa upp från pappret ska du vika två diagonala veck på din banner (längs med
de streckade linjerna på den vänstra bilden).
4. Måla kanten i brun, gul eller guld om du vill att den ska se åldrad ut.

SKRAPFÄRG TILL KORT
✰ Diskmedel
✰ Akrylfärg i en metallic-färg
✰ Genomskinlig tejp eller plastfilm med klistrig baksida
✰ Pensel
1. Blanda en del diskmedel med två delar akrylfärg.
2. Sätt tejp eller plastfilm över den delen av kortet som ska skrapas fram. Måla sedan på
färgblandningen. Ibland behövs det flera lager – låt alla färglager torka ordentligt innan du målar på
nästa.

