
1. Skissa på ideér i din arbetsbok. 
Gör skisser på huvudet både 
framifrån och från sidan. Fundera 
också över baksidan och skissa 
på den om det behövs. Visa 
skissen för din lärare, och lägg in 
i Drive.

2. Nu är det dags att börja med 
leran. Tag en lämplig bit och 
knåda så att du får en bra form 
att börja med. Leran liknar 
nästan pepparkaksdeg i 
konsistens och du knådar på 
samma sätt. Undvik att banka 
och platta ut leran.

3. Börja med de grova formerna. 
Lägg på lera där det behövs och 
se till att huvudet balanserar (det 
får inte tippa över eller vara 
ostadigt) Lyft upp din skulptur 
med jämna mellanrum och titta 
på den från flera håll så att du 
har koll på alla delar och sidor.

4. När du är klar med de grova 
formerna börjar du med detaljer. 
Glöm inte att ”rugga” fast de 
lerdetaljer du sätter dit. Lyft upp 
din skulptur med jämna mellanrum 
och titta på den från flera håll så 
att du har koll på alla delar och 
sidor. Mellan lektionerna plastar du 
in ditt arbete och tillsluter påsen så 
att ingen luft kommer in eller ut.
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.

Obs: Plasta in 
skulpturen 

mellan 
gångerna.

Stegvis växer 
detaljerna fram. 
Glöm inte rugga fast 
lerdetaljer som hår 
t.ex.

Skissa upp din idé 
och börja sedan 
med de grova 
formerna.



5. När lerskulpturen är färdig gröper du ur den, antingen underifrån eller från 
baksidan av huvudet. Rista in initialer och klass. Tag ett foto och lägg in i 
Drive.  Ställ din skulptur på tork utan plastpåse.

6. När skulpturen är bränd är det dags att 
måla och dekorera den. Använd lackfärger 
och skydda bänken med tidningspapper. 
Färgen går inte bort när den torkat.

7. Glöm inte att ha vatten till tvätt och 
rengöring av penseln. Färgen innehåller 
plast som stelnar ganska fort och förstör 
penseln om den sitter kvar. Torka av 
överbliven färg och släng i papperskorgen. 
Tvätta sedan talltik och pensel noga.

8. Lägg in en bild i Drive. Tag också gärna en 
”street-art bild på din skulptur på ett 
finurligt ställe. Detta foto lägger du också in i Drive. Döp till ”Street-art.
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