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Pepparkaksslott 1996
Pepparkaksslottet vi gjorde detta år
var inspirerat av TV:s adventskalender Greveholm.
Det svåraste var förstås de runda formerna,
eftersom pepparkakan stelnar så fort.

Dörrar brukar vi göra av spillbitarna när vi gjort dörrhål.
På samma sätt kan man göra fönsterluckor om man vill.
Men det är många fönster på ett slott,
så vi gjorde bara öppningar.

Sidohusens
baksidor x 2

höjd 13 cm
bredd 5 cm

Tak till mindre sidohus
x2
höjd 4 cm, bredd 10 cm
Dörr görs av spillbit

Tak till större sidohus x 2
höjd 4 cm, bredd 10 cm
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De 2 sidohusen
Mindre sidohusets väggar x 2
Detta hus går
fram till det
lilla tornet
höjd 10 cm
bredd 12 cm

Vänster fönsterpar
ska bara vara med
på 1 av väggarna –
på gårdssidan är
stora husets sidor
i vägen.

Större sidohusets väggar x 2

Detta hus går fram till 5-kantshuset
höjd 10 cm bredd 15 cm
Höger fönsterpar ska bara vara med på 1 av väggarna
– på går
dssidan är stora husets sidor i vägen.
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Lilla slottstornet
Böj till och forma tornet direkt när du tar det ur ugnen så det inte hinner stelna!

Lilla slottstornet
rund form, görs i 2 delar
höjd 15 cm
bredd 17 cm
dörrar görs av spillbitarna

TAK
till lilla slottstornet
Böj till och forma taket direkt när du tar det ur ugnen så det inte hinner stelna!
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5 kantstornets golv
varje sida 5 cm

5-kantstornet
Eftersom detta hus inte
har något tak, måste det
istället ha ett kombinerat
golv/tak en bit in ner från
toppen. Där kan man sätta
tomtar med mera.
Placera det var du vill.
Det blå strecket är bara förslag.

5 kantstornets hylla
höjd 3,5 cm, bredd 5 cm

5 kantstorn
x 4 delar
höjd 15 cm
bredd 5 cm

5 kantstorn
dörrsidan
dörr görs av spillbit

höjd 15 cm
bredd 5 cm
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Stora slottstornet

dörrar görs av spillbitarna

höjd 20 cm
bredd 25 cm

rund form, görs i 2 delar

Stora slottstornet

Böj till och forma tornet direkt när du tar det ur ugnen så det inte hinner stelna!
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höjd
10 cm
bredd
10 cm

Främre tak x 2
höjd 4 cm
bredd 10 cm
Obs! Ska skäras till för rund kant
vid stora tornet i mitten!

höjd 5 cm, bredd 28 cm

Främre vägg x 2

Tak till den stora delen
x2

Slottets mitt
& största del

höjd 15 cm
bredd 27,93 cm

Baksidan av slottet
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Stora husets
ena sida

Stora husets
andra sida

höjd 15 cm
bredd 8 cm

höjd 15 cm
bredd 8 cm

TAK
till stora slottstornet

Lycka till!

Dela i två lika delar och böj till och forma direkt när du tar ur ugnen

Stora slottstornets hylla, höjd 5 cm, bred 25 cm

Dela i två lika delar och böj till och forma direkt när du tar ur ugnen

Lilla slottstornets hylla, höjd 3 cm, bred 17 cm

Övre framsidan, höjd 2 cm, bred 28 cm

höjd 4 cm, bredd 28 cm

Slottets baksideshylla
Slottets
baksideshylla
höjd 4 cm, bred 28 cm
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