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Formål:
Formålet er at vise, at affald som for eksempel gamle 
aviser har en værdi, samt at vise, hvad der sker med 
det papir, der bliver afleveret til genan-vendelse.

Sådan gør I:
1. Riv papiret i små stykker på cirka 2 x 2 cm. Lad 

være med at klippe det i stykker. Læg papirstyk-
kerne i blød i en skål med vand i et døgn.

2. Når papiret er blødt ud, skal I røre papiret godt 
sammen. Brug en håndmikser eller en blender. 
Papiret skal røres sammen til en tyk, flydende 
grød.

3. Hæld papirmassen op i en stor balje. Fortynd med 
lunkent vand. Jo mere vand, I bruger - jo tyndere 
bliver det færdige papir. Rør godt igen.

4. Hold de to rammer tæt sammen – med nettet i 
midten. Rammerne føres lodret ned i vandet. 
Rammen vendes til vandret.

5. Løft forsigtigt rammerne op af vandet. Lad mest 
muligt vand dryppe af. Når vandet er løbet fra, løf-
tes den øverste ramme forsigtigt af.

6. Vend papiret over på et fugtigt viskestykke. Sug 
vand op fra nettet med en svamp og fjern forsig-
tigt rammen.

7. Læg forsigtigt papiret over på et stykke avis. Læg 
gerne flere stykker avis med vådt papir i en stak 
oven på hinanden eventuelt med et viske-stykke 
imellem. Når meget af fugten er suget ud af papi-
ret, kan det lægges til tørring.

Til underviseren: 

Udstyr pr. gruppe: Aviser, en skål, en håndmikser eller 
en blender, to trærammer (på den ene ramme skal der 
være et finmasket net), en balje, vand, et viskestykke 
og en svamp

Lav dit eget genbrugspapir
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