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Tivoli

Årets “hus” blev ett tivoli, komplett med karusell, pariserhjul,
biljettbås och sockervaddsvagn.

Parisehjulet
Vagn till parisehjul
x6

Botten på
vagn
till
parisehjul
x6

Parisehjul x 2

Karusellen

Häst x 6

Karusellgolv
x1

Karuselltak
x1

Sidor till karuselltak
x6

Karusellgrund
x6

Karusellvägg
x6

Karuselltakbitar
x6

Entrén

Entré x 1

Stöd till
entrén
x2

Biljettbåset

Biljettbås fram
x1

Biljettbås sidor
x3

Biljettbås tak
x1

Sockervaddsvagnen

Vagnens golv
x1

Vagnens
hjul
x3

Vagnens långsida
x2

Vagnens
kortsida
x2

Parasoll
x6

lite tips inför baket!
Till karusellen använde vi stänger av polkagris som vi kapade med skalpell och fäste hästarna på.
Kapa och testa dig fram tills de blir lagom långa. Taket på karusellen var riktigt knepigt. Pepparkaka är ett svårt material att bygga med när man ska göra vinklar eftersom varje pepparkaksdel sväller olika mycket och alltså blir olika tjock. Här använde vi skalpellen igen och rispade av
från kanterna så att bitarna passade ihop.
Sockervaddsvagnen fyllde vi med bomull.
Entrén stöttade vi upp med två små stöd som vi gjorde extra tjocka
Till parisehjulet gjorde vi först de 6 små bottnarna till vagnarna, sen gräddade vi vagnarnas sidor
och böjde dem runt bottnarna. När vi skulle montera parisehjulet la vi en av helsidorna platt på
bordet, satte dit de 6 små vagnarna och en liten polkagrispinne i mitten av hjulet som stöd (ca 3,5
cm lång). Sen la vi på den andra helsidan och reste upp hela hjulet. OBS tänk på att när du monterar den andra helsidan så ställ tex en skärbräda vid parisehjulets “fot” och kolla att “fötterna”
hamnar jämt så att den går att ställa upp rak.
För att få små lampor på karusellen, entrén och parisehjulet använde vi sockerkulor.
När man gör detaljerade bitar som tex hästarna, tivolibokstäverna eller parisehjulet vill man inte
behöva skära så mycket i den varma gräddade pepparkakan. Lättast är då att skära ut bitarna i
pepparkaksdegen och låta dem ligga och torka i ca 30 minuter innan du gräddar dem, då sväller
de inte så mycket i ugnen och du behöver inte skära till något efter att de gräddats.
Lycka till med bygget!

