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Pappersmodeller 
Papper är ett material som ger möjlighet att tillverka allt från enkla modeller till stora invecklade 
konstruktioner. Det är roligt att låta ett bygge växa fram under egna händer för att sedan kunna 
betrakta djupet i den tredimensionella modellen. En upplevelse av rumslighet i miniatyr. 

Material
Papper, tunn kartong, tuschpennor, färgpennor, paljetter, glitter.
Limstift passar bra till papper och kartong. Du kan också använda tunt med vitlim från flaska eller 
Uhu universallim.

Så bygger du modellerna       
Skriv ut mallarna till modellerna i slutet av handledningen i en kopiator. Det går att bygga av 
vanligt skrivpapper, men konstruktionen blir stadigare med tjockt papper.

För att göra snygga vikningar i tjockt papper eller tunn kartong bör materialet ritsas. Lägg en linjal 
efter de raka linjerna som ska vikas och dra med en bordskniv eller liknande så att litet fördjupande 
spår bildas i linjen. 

Färglägg modellerna med kritor eller färgpennor. Vattenfärger gör att pappret bucklar sig.

Pappersmodell av valven i moskén i Cordoba
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Vik ut valven och vik upp nederkanten 
som en lång flik. Den ska klistras mot 
bakgrundens ”golv”. Färglägg valven 
röd -och vitrandiga med krita eller 
färgpenna.

Vik ett vitt A-4 papper i fyra delar.        Vik ännu en gång på längden                                                                                             
                                                              så att det blir åtta delar.

Lägg mallen på det vikta pappret
och rita runt konturerna. Klipp bort 
de delar som är markerade med blå 
prickar.

Vik ett A3 papper på mitten. Rita en linje på 
”golvet” 2 cm från vecket. Klistra fast fliken på 
valvens nederkant mot denna linje. Klipp ut, vik 
och klistra fast stödfliken mellan bakgrund och
raden med valv så att det står stadigt. 

Klipp ut ännu en rad valv och klistra ett 
par stödflikar mot den första. Fortsätt 
så många rader valv som du vill. När du 
sedan kikar in mellan pelarna påminner 
det om den jättelika salen i moskén i 
Cordoba.

Modell av pelare och valv i moskén i Cordoba 
Börja med att kopiera mallen på sid 27, gärna på kraftigt färgat papper. Klipp sedan ut den.



4

Pröva hållfastheten
Du kan själv pröva hur 
hållbart ett valv är jämfört 
med en balk.

Klipp till en remsa av tunn 
kartong. Lägg den som en 
balk mellan två stenar. När 
du lägger en sten ovanpå 
böjer sig kartongremsan på 
mitten.

Tryck ihop remsan som 
ett valv. Om du lägger dit 
samma sten kommer du 
att se hur valvet bär upp 
tyngden.

Balk och valv 
Valvet i form av en båge klarar en mycket större tyngd ovanifrån än vad en rak balk 
gör. Konsten att bygga valv kommer från det gamla Mesopotamien, nuvarande Irak. 
Den kunskapen spred sig snart till andra länder. Ett valv kräver också betydligt mindre 
byggnadsmaterial än en balk.
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Valvstenar
För att bygga ett valv behöver du 
sex valvstenar. Kopiera mallen sex 
gånger på lite tjockare papper. Klipp 
ut, ritsa, vik och klistra ihop som på 
skissen. Tänk på att inte klippa bort 
flikarna. Valvstenarna har samma 
form som tårtbitar med avskuren 
spets.

Mallen finns på sid 26
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Använd ett färgat A4 papper 
till bakgrund. Vik det vid 11 
cm. Klistra fast nederdelen av 
bilden mot det färgade pappret 
2 cm från vecket.

Vik och klistra fast stödfliken 
mellan bakgrund och bild. Du 
kan nu vika ihop hela bilden 
med sin bakgrund helt platt. 

Konstruktionen sedd rakt 
från sidan.

Modell av Taj Mahal 
Se mall på sid 28.  Dekorera palats och himmel med små paljetter och liknande.
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Pussel av trearmade figurer
Pusslets mönster består av trearmade figurer. När sex av dem hakar i varandra i form av en ring 
bildas en sexuddig stjärna i mitten. Rita av den trearmade figuren på hård kartong, klipp ut den 
och använd som mall. Tillverka pusselbitarna av oanvänd hushållsduk, typ Wettextrasa, 
i fyra olika färger. Lägg mallen ovanpå trasan, rita runt konturerna och klipp ut. Om man vill ha 
många pusselbitar är det ett bra grupparbete. Rita också av och klipp ut stjärnan som bildas i 
mitten. Detta pussel kan växa ut i oändlighet. Se mönstret på sid 24 och mall på sid 25.
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           Arabiskt mönster
Geometriska mönster har funnits allmänt inom den islamiska konsten genom olika tider och 
på olika platser. Utsmyckningarna kan vara stjärnmönster, stiliserade växtornament s.k.
arabesker eller arabisk kalligrafi. De olika mönstren är ofta rytmiskt återkommande och ger 
intryck av att kunna fortsätta i evighet. Det ska föra tankarna till uppfattningen om Allah och 
hans skapelse som är oändlig. Även i andra kulturer har man använt sig av geometriska mönster, 
men ingenstans har den fått en så stor betydelse som i den islamiska konsten.
(Efter text av Maria Malmberg, Stockholms läns museum)

Färglägg sexkanterna med krita så att de lappar över varandra och bildar en tredje färg. 
Se mall på sid 23.
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Modell av Taj Mahal
Kopiera teckningen på A4 papper. Klipp ut bilden 
runt den yttre konturen och färglägg palatset. Vik 
upp nederdelen vid den streckade linjen så att 
palatset står rakt upp. 
Klipp också ut och spara den lilla stödfliken.


