Bloemenpapier maken
Wist je dat je van oude kranten een nieuw velletje papier kunt maken?
Maak er een speciaal bloemenpapiertje van met bloemblaadjes uit je tuin.
Dit heb je nodig om een papierzeef te maken:
 2 houten latjes met zijden van 1 tot 2 cm en een lengte van 20 tot 25 cm.
 2 houten latjes met zijden van 1 tot 2 cm en een lengte van 15 tot 20 cm.
 Een klein stukje horrengaas of heel fijn kippengaas van 20 x 25 cm.
Dit heb je nodig voor het bloemenpapier:
 Droge bloemblaadjes
 Oud papier van kranten, eierdozen
 Een staafmixer
 Een kom
 Een grote bak met platte bodem.
 Dikke tissues of doekje (duizenddingendoekje) van 20 x30 cm.
 Een pers of zware boeken
Zo maak je de papierzeef:
1. Spijker de 4 latjes aan elkaar vast, zodat er een stevig frame ontstaat.
2. Maak het gaas vast op het frame, bijvoorbeeld met een nietpistool.
Zo maak je het papier:
1. Scheur de kranten en eierdozen aan kleine stukjes en doe dit samen met 1 liter water in een
kom.
2. Laat de papierstukjes een kwartier weken.
3. Meng nu met de mixer alles tot een dikke papierpasta die grijzig van kleur is.
4. Meng nu de bloemblaadjes door de papiermix.
Je kunt ervoor kiezen verschillende blaadjes in de mix te gooien, of juist 1 kleur.
Het papier scheppen:
5. Vul de bak met platte bodem voor 2/3 met water.
6. Dompel de zeef onderwater met de gaaszijde naar de bodem.
7. Schep nu een beker papierpulp op de zeef en verspreid deze gelijkmatig.
Haal de zeef omhoog. Schud het overtollig water voorzichtig af.
8. Let een tissue of doekje op tafel en keer de zeef in één klap om, zodat de papierpulp op het
doekje ligt.
9. Leg een nieuw doekje over het geschepte papier, nu kun je nog een velletje scheppen.
10. Maak een stapel van niet meer dan 10 lagen.
Leg de stapel onder de pers en pers er zoveel mogelijk water uit.
Je kunt dit ook met zware boeken doen.
11. Laat de vellen minstens 24 uur onder de pers drogen, daarna kun je elk velletje voorzichtig
los proberen te maken van het doekje.

