Kager af æsker
Lav din egne dekorative kager af runde
papæsker. Mal med hobbymaling og pynt
glasur, lys og bær af Foam Clay og Silk Clay.
Lav mange forskellige slags kager fx lagkager
eller cupcakes, der er perfekte i de smås
legekøkken.

Inspiration: 16178
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Start med at male æskerne med
hobbymaling. Mal eventuelt med
vandrette eller lodrette striber.

Lav en lagkage ved at lime to æsker
ovenpå hinanden.
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Tryk Foam Clay XL ovenpå æskernes låg,
så det ligner glasur. Hæft det på
overfladen så længe det er fugtigt, så
tørrer det af sig selv i løbet af et par
timer.

Tril bær af Silk Clay og sæt dem på
kagen. Hæft det på mens det er fugtigt,
så tørrer det af sig selv.
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Lav lysene til kagen ved at rulle to pølser
af Silk Clay. Sno de to pølser sammen
som vist på billedet.

Klip den snoede pølse over med en saks
i den længde, som du synes, lysene skal
have.
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Tryk lysene let fast ovenpå kagen, mens
de endnu ikke er tørre.

Tag en lille klat gul og form lysets ild. Sæt
det fast øverst på lysene.
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Lav en enkel kage og pynt det med
glasur af Silk Clay. Tag stykker af Silk
Clay og form det som vist på billedet.

Tryk Silk Clay fast på siden og toppen af
kagen, så det ligner glasur.
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Bland Silk Clay til de farver, du ønsker.
Lav eventuelt en sart lyserød farve, som
vist på billedet. Bland hvidt Silk Clay
sammen med en lyserød. Ælt de to farver
sammen end til farven bliver ensartet.
Eksperimenter ved at blande flere
forskellige farver og nuancer.

Tril kugler og hæft dem fast på kagen.
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Pynt til sidst kagen med forskellige farver
kugler af Foam Clay. Hæft kuglerne
enkeltvis fast, så det ligner krymmel. Tryk
dem fast med et let tryk.

Lav en cupcake ved at ælte alle farver i
Foam Clay sammen. Tag en klump fra
hver bøtte og ælt dem sammen i
hænderne, indtil det rette udtryk opnås.
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Sæt en stor klat af Foam Clay fast på
toppen af æsken og form den med
hænderne.

Her ses en færdig cupcake med et bær
på toppen, der er lavet af Silk Clay.
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Her ses en færdig lagkage, der er pyntet
med lys og bær af Silk Clay.

Her ses en færdig kage med glasur af
Silk Clay.

