
Pepparkakshus 2006

Ångbåt
med brygga

2006 års ”hus” kräver en del improvisation.

Vi böjde till och kapade lite hit och dit vartefter...

Ni får ju vara beredd att fuska lite,

för som vanligt är våra mallar lite ungefärliga!
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tak
= X 2

Brygga & hus

LIVBOJ
placeras på

husets framsida

Bryggan
gör så många plankor som du vill

att bryggan ska vara lång

PELARE
kan gärna göras runda

2 stycken längst ut vid bryggan
(Gör du en lång brygga kan du

förstås behöva fler pelare)

Husgavel
= X 2

V I K E N
NAMN som står på hustaket



skrovplatta
= ska förstoras 1,4 (140%)

Övre däck + tak
= ska alltså göras i 2 ex och mallen ska förstoras 1,4 (140%)

OBS!   Delarna på just denna sida ska INTE göras 1:1, utan förstoras till 140%!



skrov Akter
Mitt

= ska böjas efter
skrovplattans

form

skrov Akter
sida 1

= ska böjas efter
skrovplattans

form

skrov Akter
sida 2

= ska böjas efter
skrovplattans

form

Fören mot vattnet
sida 1

= ska böjas efter skrovplattans form

Fören mot vattnet
sida 2

= ska böjas efter skrovplattans form

skrov - sidan mot vattnet x 2
= ska böjas efter skrovplattans form

Skrovet



Nedre däck akter = böj lite, annars blir den för stor.

Nedre däck för = ska vara rak.

nedre däck sida x 2
= ska böjas efter skrovplattans form

Nedre däck & skorsten

nedre däck Akter = ska böjas efter skrovplattans form

Skorsten = rullas



övre däck akter innerdel

övre däck
yttersidor

(sidor vid styrhytt)

Pelare = 4 st på nedre däck
& 4 st på övre däck.

Övre däck

övre däck styrhytt för
= ska böjas till i kanterna

efter ”övre däck + tak” plattans form

övre däck styrhyttens baksida
= böj lite, annars blir den för stor.

övre däck
styrhyttens

sidor

övre däck sida inner x 2

övre däck yttersida x 2 = ska böjas efter ”övre däck + tak” plattans form

övre däck akter yttersida

= ska böjas efter ”övre däck + tak” plattans form



Att få ihop själva skrovet är ett pilligt jobb. Särskilt de tre akter-
bitarna som ska böjas på två ledder samtidigt. Men det är inte så
noga att det blir helt rätt, blir det problem i skarvarna får man
bara använda mer smält socker eller ösa lite florsocker på när det
är klart, så att det ser ut som det snöat extra mycket just där...

Det var svårt att få skrovbitarna att hålla uppe skrovplattan, så
därför stöttade vi upp plattan med tjocka pepparkakspinnar som
inte syns när allt är på plats eftersom de ju är ”inne i skrovet”.

På sidorna av skrovet fäste vi pepparkaksrullar som vi låtit
bränna lite i ugnen. De skulle föreställa trästammarna som  bru-
kar hänga på sidan av den här typen av skärgårdsbåtar.

Två livbåtar med presenningar över satte vi ovanpå taket. Båtarna
improviserade vi fram och presenningarna gjorde vi av peppar-
kaka som vi låtit bli bränd i ugnen. En lampa i fören på båtens tak
gjorde vi av en gul nonstop. Lite rök ur skorstenen är ju alltid
trevligt och går lätt att åstakomma med bomull. En boj i vattnet
är också lätt att göra i pepparkaka.

När vi byggde bryggan gjorde vi först några stycken långa, smala
pepparkaksstänger som vi fäste bryggans plankor på. Sen fäste vi
hela bryggkonstruktionen på bryggpelarna. Vi har inte med de
smala pinnarna i mallen eftersom de går att göra på så många
olika sätt. Böj dem som du vill!

För att få lite kontraster på båten valde vi att bränna vissa av
pepparkaksbitarna så att de blev mörkbruna eller svarta. T.ex. lät
vi den stora flaggstången i fören, trästammarna, pelarna på övre
däck och livbåtarnas presenningar stå ”för länge” i ugnen och bli
riktigt svarta.

Diverse tips & ihopsättningsknep:
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För att fönstren skulle
se lite mer realistiska ut
använde vi gelatinblad
som fönsterglas och
satte fast på insidan.

Vi ville att vår ångbåt
skulle ha en liten skär-
gårdsö att stanna vid.
Så vi limmade fast en stor spegelplatta på en kartongskiva. Sen
gjorde vi en konstruktion med två olika stora kartongbitar med små
träklossar mellan för att bygga upp en ö. Vi la in stenar och bomull
mellan kartongbitarna och lät bryggan gå ut från den undre kartong-
biten.

För att skapa ett genomskinligt räcke på övre däck använde vi
gelatinblad. Vi mätte avståndet mellan pelarna och klippte till små
bitar av gelatinbladen som skulle passa mellan pelarna. Sen dop-
pade vi de små bladens sidor i smält socker för att det hela skulle
bli lite mer detaljrikt.

Två flaggstänger gjorde vi till båten,
som inte finns med bland mallarna.
Vi gjorde tunna pepparkaksrullar
som var ungefär så långa som vi
tänkte att vi ville ha dem.
Här brevid finns de mallar vi an-
vände till själva flaggorna. Vi
skrev ut dem på en färgskrivare,
vek ihop och fäste mot flagg-
pinnarna.


