
HOGWARTS-SLIPS 

Gör en egen Hogwarts-slips! Vilket elevhem tillhör du? 

FÖRBEREDELSER 

Se till att skydda bordet som ni jobbar på och ha yta för att kunna lägga ut slipsarna på bordet. 

MATERIAL 

✰ Slips i den färg en vill ha (Röd = Gryffindor, Blå = Ravenclaw, Gul = Hufflepuff, Grön =

Slytherin)

✰ Pennor i guld, silver, brons och svart som fäster på tyg

✰ Maskeringstejp/målartejp (för att tejpa på slipsarna så att ränderna blir raka och inte “blöder”)

GÖR SÅ HÄR 

1. Välj vilket elevhem du vill måla din slips i.

Gryffindor: Röd med guldränder

Ravenclaw: Blå med silver- eller bronsränder (i filmerna är det silver, i böckerna brons)

Hufflepuff: Gul med svarta ränder

Slytherin: Grön med silverränder

2. Tejpa horisontella linjer på slipsen så att ränderna efterliknar de på som finns på elevhemmens

slipsar. Utrymmet mellan tejpbitarna är det du kommer måla i guld/brons/svart/silver, så tänk på

det när du tejpar. Det här kommer bli de breda ränderna på slipsen.

3. Måla med din valda färg. Låt torka.

4. Tejpa nu över dina breda ränder med en diagonal tejpbit per rand. Måla längs med kanterna på

tejpen. Det här blir de smala ränderna.

5. Låt torka. Klart för skolan!

                                   



BILDER 

                  Tejpa där du vill ha de breda ränderna med maskeringstejpen.  

                  Måla dit de breda ränderna. Låt torka. Tejpa sedan över de breda ränderna och måla 

                  längs med kanterna på tejpen. Det här blir de smala ränderna. 
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