
När du har koll på proportionerna och har ritat några modellstudier är det 
dags att börja med din egen skulptur.

1.Skissa upp hur du vill att din 
skulptur skall se ut. Planera 
vilken rörelse och stil den skall 
ha. 

2.Mät upp ca: 60 cm tråd till 
kroppen, 30 cm X 2 till benen 
och 25 x2 till armarna. Denna 
skulptur blir ca. 40 cm hög. Vill 
du göra en mindre så minska 
måtten något.

BODIES
Arbetsbeskrivning skulptur

Du behöver en idé, grön 
ståltråd, en tång och gärna en 
mall där du kan se 
proportionerna.  Senare i 
arbetet behöver du 
toapapper, papperstejp, 
tidningspapper och 
tapetklister.



3. Genom att använda mallen har 
du hela tiden koll på att 
proportionerna stämmer. 
Använd den långa tråden till 
kroppen och börja med att vrida 
till huvudet.

4. Böj till axlar och gör en 
rektangel där ena kortsidan skall 
räcka ner till ”rumpan”.
När du fäster tråden är det viktigt 
att du snurrar trådarna om 
varandra så att tråden blir stadig.

5. Tag trådarna som 
skall vara till benen 
och fäst dem vid 
kroppen. Snurra 
trådarna så att det 
blir stadigt. Tråden 
skall helst räcka till 
fot också.

Håll koll på 
proportionerna!



6. Snurra fast armarna och se 
till att de sitter stadigt. Det blir 
lättare att forma din skulptur 
senare om armar och ben sitter 
fast ordentligt.

Nu har du gjort ”skelettet” till din skulptur. Förhoppningsvis har skelettet rätt 
proportioner. Nu är det dags att fylla på med toapapper och göra fyllningen 
så att din skulptur får de former du vill ha. Det är nu du bestämmer om det 
skall vara en man eller kvinna, smal eller tjock osv.



Med hjälp av toapapper formar du ”bollar” som du placerar i ”skelettet”. 
Fäst om det behövs med papperstejp.

Nu är det viktigt att du hela tiden tänker på vilken form du vill att skulpturen 
skall ha!



Vänd på skulpturen under tiden du jobbar så att du ser hur formerna blir runt 
hela kroppen, även från sidan. Risken är annars att din skulptur blir väldigt 
platt.

När du lägger på papper kan du både jobba med ”bollar”, vika ihop pappret 
och snurra runt tråden. Du märker vilket som funkar bäst. Om det inte blir 
bra kan du ta bort och göra om.



Fortsätt linda runt papper och kolla från alla sidor. Tejpen hjälper dig att hålla 
pappret på plats. Du behöver INTE tejpa in hela skulpturen.

Glöm inte fötterna. De är stora, lika stora som underarmen! På bilden till 
höger ser du hur jag jobbar med låret och försöker få det lite ”fylligare”.



Nu är nästan allt ”kött” på plats. Genom att vara noga med underarbetet blir 
resultatet roligare att se.

En sista inlindning, sedan är ”köttet” på plats! Nu kan man testa olika 
ställningar och se hur skulpturen funkar. Om skulpturen har rätt proportioner 
kommer den att se hur verklig ut som helst.



Om du vill göra ett huvud i lera kan du göra det nu. Jämför med kroppen så 

När huvudet är bränt kan du måla det. OBS! Gör halsen smal så att du får 
ner det i kroppen.



Nu är det dags att börja med papiere maché. Riv en stor hög med pappersbitar innan du 
börjar, för du kommer att bli väldigt kladdig när du väl börjat jobba, och då är det svårt att 
riva nya bitar

Snåla inte med tapetklistret! För lite klister gör att skulpturen blir ”sladdrig”. Du kan stryka 
klistret med fingret direkt på skulpturen och sedan stryka på pappersbitarna på klistret. Se 
till att klistret hela tiden täcker bägge sidorna av pappret.



Fortsätt lägga pappersbitar tills du täckt hela skulpturen. Lägg ett eller två 
lager till så att figuren blir slät. Avsluta gärna med vitt tunt papper.

Om du lägger ett sista lager med vitt tunt papper blir din skulptur lättare att 
måla. Om du inte tänker klä din skulptur utan måla direkt är detta ett måste. 



När du skall klä din skulptur kan du välja vilka tyger du vill. Hittar du inget i 
tyglådorna kan du ta med egna tygbitar eller kanske fråga på slöjden.

För att få snygga kanter kan 
du limma ihop sidan på tyget, 
precis som när du syr 
kantsömmar eller fållar tyget. 
Du behöver inte sy på riktigt 
om du inte vill, utan du kan 
limma ihop alla delar. OBS! 
När du limmar kan tyget bli 
ganska stelt. 



När du gör kläder kan du ta 
hjälp av det du lärt dig på 
slöjden om hur man klipper ut 
delar och syr blusar, skjortor 
och byxor. Principen är precis 
densamma.



Välj hår till din skupltur. Det finns ull, garn och annat. Limma med hobbylim. Om du 
limmar garntråd för garntråd så fastnar garnet bättre.

När du har lagt ett lager kan du lägga ett lager till. Limma på garnet och fortsätt lägga tills 
du tycker det ser bra ut.



Om du har gjort ett lerhuvud så sätter du det i öppningen nu. Det är viktigt att halsen är 
tillräckligt smal så att den går ner. Behöv det så sätt dit några bitar papiere maché. 

Sedan är det bara att limma på hår på huvudet. Tag ett foto av din skulptur på ett 
passande ställe. När du är klar kan du placera din skulptur på en gipsplatta. Ev. kan du 
behöva staga upp med en blompinne för att få skulpturen att stå.


