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Pappersperuker

Röhsska museet har en Studio som 
brukar fyllas med kreativa barn och 
vuxna som skapar. Nu har vi satt 
ihop ett material som enkelt kan 
användas hemifrån! Uppgifterna 
tar avstamp i museets samlingar 
och materialet består av saker som 
oftast brukar finnas hemma.

Välkommen att utforska Röhsska 
museets Studio, fast hemifrån!

Under 1700-talet var det i Europa 
högsta mode, bland såväl kvinnor som 
män, att bära peruk. De pudrades vita 
med hjälp av pärlemor, parfymerad 
stärkelse eller vetemjöl, beroende på 
vilken samhällsklass man tillhörde. 
Röhsska museet har en stor samling 
med föremål från 1700-talet, bland 
annat möbler, porslin, silver och 
keramik. 
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Tips

• Principen för att krusa papper till 
fina lockar är den samma som när du 
krusar presentsnöre. Tänk bara på att 
tidningspapper är relativt skört och 
istället för att försöka ge sig på att 
krusa långa bitar av pappersremsan  
på en gång är det bättre att krusa lite  
i taget. 

• Tänk på att inte dra för hårt i pappret 
eller att trycka saxen mot pappret för 
hårt – då går remsan av.

• Vill man uppnå ett snyggt ”fall” på 
lockarna kan man prova att hålla  
saxens egg diagonalt mot pappers-
remsan under tiden man drar och 
krusar den.

• Om papperslockarna inte blir långa 
nog går det att limma ihop flera 
remsor med varandra innan man 
klistrar på dom på kompostpåsen. 

• Klipp gärna pappersremsorna i  
varierande bredd/tjocklek. Det ger 
peruken ett mer lekfullt uttryck. 

• När det kommer till lim är det limstift 
som funkar bäst.

Grundinstruktioner

Det här behöver du: kompostpåse i  
papper, sax, tidningar och tejp eller lim
 
• Klipp en lucka för ansiktet i kompost-

påse efter huvudets storlek.

• Klipp remsor av tidningspapper.

• Krulla tidningsremsorna med sax (som 
presentsnöre).

• Tejpa/limma på remsorna på kompost-
påsen i valfri form.

• Om du vill kan du färglägga din peruk 
med målarfärg, kritor eller färgspray. 


