
TROLLSTAVS-WORKSHOP 

FÖRBEREDELSER 

Se till att skydda bordet som ni jobbar på och ha tomma glas redo för att kunna ställa stavarna i när 

de torkar.  

MATERIAL 

✰ Ätpinnar/kvistar/penselskaft eller liknande lång och smal träpinne till stavens bas

✰ Limpistoler och smältlimstavar

✰ Hobby/akrylfärg (brun, svart, guld, vit är vanligast men det är roligare att blanda fritt)

✰ Lack

✰ Glitter/glitterfärg

✰ Penslar i olika storlekar

✰ Dekor till stavarna som glitterstenar, pärlor i olika former, garn och snöre, små plast-, trä- och

   metallfigurer som nycklar, insekter, skelett, djur, blommor etc.

GÖR SÅ HÄR 

1. Välj ett stavskaft och applicera smältlimmet runt skaftet med hjälp av limpistolen. Gör olika

mönster med limmet, beroende på hur du vill att staven ska se ut. Fäst de dekordelar som du vill ha

på, för att skapa olika struktur och mönster i staven. Låt svalna och torka.

Tips! Vill du ha en tjockare stav, så limma först ihop tre pinnar till en stor pinne.

2. Måla staven i de färger du vill ha den. Du kan måla i en grundfärg, sen applicera detaljer i en

annan färg, highlighta med till exempel guld eller glitter. Låt torka.

3. Lacka staven. Låt torka. Klart!
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BILDER 

            Limma staven med limpistolen, gör mönster och addera detaljer i limmet. 

  

            Måla staven i de färger du vill. Lacka sedan. 

  

            Annan variant! Gör om en blyertspenna till en trollstav. Limma då bara på övre halvan av 
            pennan så att du fortfarande kan vässa den. 


