
Pepparkakshus 2007

med lada, utedass  och redskapsbod

2007 års hus hade enkla former, men det var desto mer att sätta ihop.
Det svåraste var gärdesgården, där gick det åt mycket bränt socker.
Ändå lutade den mer och mer för varje dag, tills den nästan välte...

Torpet
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Dörr

Torpet

Torpets kortsida till höger

Långsidesvägg framme vid förstukvisten sidovägg vid förstukvist

Vid den
streckade

markerings-
linjen ska

förstu-
kvisten
placeras



Torpets kortsida till vänster
på den stora delen av huset

Torpets BAKsida

fortsättning på

Torpet

Torpets kortsida
på sidoväggen rakt fram



Delat
Räcke

till
förstu-

kvist
x 2

Pinnar
till

förstu-
kvist x

3

förstukvistens
golv

sidokant till
förstukvisten

Trappsteg x 3

förstu
kvistens
Grund
för tak

förstukvistens
taknisch

x 2

Torpets
skorsten

x 2

Torpets
skorsten

x 2

Torpets vänstra sidotak

Förstukvistens
tak

Förstukvistens
tak

Torpets högra sidotak

fortsättning på

Torpet



Torpets tak
fram

Torpets tak
bak

fortsättning på

Torpet



Ladan

Ladans Baksida



Ladans Framsida

fortsättning på

Ladan



Ladans tak  x 2

fortsättning på

Ladan



Ladans kortsida
Framifrån (med dörrar)

fortsättning på

Ladan



Stege till ladans loft
ställs på den kortsida som inte har en dörr

x 2

cirkA
11 st

Ladans kortsida
mot torpet

fortsättning på

Ladan



Redskapsbodens tak

Redskapsbodens bakre långvägg

Redskapsbodens främre långvägg

Trappstegx 4

Redskapsboden



Dassets tak
Dasset

♥

Trappsteg x 2

Dassets
Baksida

Dassets
Sidovägg

Dassets
Sidovägg

Vi gjorde också en sparkstötting som vi ställde i snön. (Vi skrev ut en förminskad version av 1995 års
pepparkaksmall.)

Framför ingången till torpet gjorde vi en gärdesgård. Vi rullade små smala, långa ”pinnar” som vi gräddade
och lät bli olika mycket brända.  (Tänk på att göra ”pinnarna” jättetunna, de kommer svälla mycket i
ugnen. Ett bra tips för att ändå få dem att svälla lite mindre är att rulla dem, och sen låta dem ligga och
torka en stund innan de gräddas.)
Sen satte vi bara ihop alltihop med bränt socker som ni ser på bilden

Lite vanliga pepparkaksgranar (från
såna formar) i olika storlekar satte vi
upp för att skapa lite skog runt tor-
pet.

De gärdesgårdspinnar som blev över
bröt vi i smä bitar och la som ved
bakom redskapsboden.

Vi använde gelatinblad till fönsterglas.
Lite ”rök” i skorstenen i form av bom-
ull är alltid trevligt.

Som avslutning pyntade vi förstås
med nonstop, kristyr och silat flor-
socker (som snö).

Diverse tips & ihopsättningsknep:
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