
Pepparkakshus 2002

Posten
Årets hus ska ses som en hyllning
till en svunnen epok – postkonto-
rens. Runt hela världen kan man gå
till posten för att ta ut pengar, köpa
frimärken och hämta ut paket.
Överallt i hela världen, utom i ett
land – Sverige. Som protest mot
Postverket och samtidigt hyllning
till postkontoren gjorde vi årets
pepparkakshus i form av ett post-
kontor.

Detta är grundmallen.
Den är till husets kortsidor och en
del av framsidan samt en del av bak-
sidan, så du ska alltså göra 4 sådana.
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PERSONAL
INGÅNG

Här är en del av husets baksida (med personalingången) och en del av framsidan – med
streckad linje för att visa var brevlådorna ska placeras.



POST

Här är en mittendelarna av husets långsidor. De ska placeras lite över och framför den
andra delarna av kortsidorna. Så här:



Till vänster är en brevlåda. Kanterna gör du förstås
dubbelt av, så att de tillsammans bildar en låda.

Vi gjorde två hela brevlådor och satte på huset. Men
givetvis kan du nöja dig med en om du vill.

Till höger är den utskjutande
husdelen som sitter i taket.

Takdelen ska böjas så fort den
kommer ur ugnen.

Här nere till vänster är det lägre takets
kortsidodelar. Denna ska du alltså

göra 2 av.



Till vänster är långsidorna för det nedre taket.
Den ena (bak) ska göras hel, och den andra(fram) ska skäras upp nedtill,

så att den utskjutande delen av huset får plats.

Till höger är det översta
takets lång- och kortsidor.
Bägge de delarna ska alltså

göras 2 av.



Trappan framför Posten
består av två trappsteg som sätts på varann.

Obs!
Taket blev det lite si och så med, det var lite för litet. Speciellt det
nedre. Men vi lappade med smält socker och när man sen satte
kristyr ovanpå såg det bra ut, tyckte vi.
Den som är mer noga av sig bör nog rita om taket...


