
Vindskupa
        sidor

x 2

Vindskupans  
Tak x 2

Golv förstukvist

Trappsteg

Trappsteg x 2

Tak 
förstukvist

x 2

Trappa x 2

Förstukvist
OBS! Gör denna extratjock.

Vindskupa

Muminhuset
Årets hus blev självklart Mumin-
huset eftersom det i år är 100 år 

sedan Tove Janssons födelse.

Vinds-
kupans
lucka

Tak x 6
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Huset mot förstukvist
och veranda 

x 2

Huset 
x 2

Huset mellan 
förstukvist

& veranda samt 
mot vedförråd 

x 2

”Råtthål” för elsladd
på en av väggarna



Verandans sida 
x 2

Verandans framsida

Verandans 
framsidas tak

Verandans 
sidas tak 

x 2

Vedförrådets 
långsida

Vedförrå-
dets kort-

sida 
x 2

Vedförrådets tak

Ytter-
dörr

Verandans 

tak 



Lite tips
inför baket!
På bottenplattan tejpade vi fast en batteridriven 
ljusslinga vars sladd fick gå ut genom det lilla 
“råtthålet” för att få ett stämningsfyllt ljus på 
kvällen.

Till fönsterglasen använde vi halvgenomskin-
liga hårda karameller. Vi skar först ut väggen 
i pepparkaka och lät den stå och torka i en 
halvtimme (för att den inte ska svälla så mycket 
i ugnen). Vi krossade godiset till mindre skärvor 
i en mortel och fyllde fönstergluggarna med 
skärvor. Sen gräddade vi pepparkakan (OBS! 
på bakplåtspapper) och lät den svalna innan vi 
försiktigt lossade den. 

Om fönstren är små och godisskärvorna är 
finkrossade kan godiset börja koka i ugnen och 
rinna över. Då är det bättre att grädda peppar-
kakan halvvägs, sen ta ut den, fylla fönster-
gluggarna med skärvor och grädda klart den 
med skärvorna i.

På toppen av taket satte vi en klick kristyr och 
fäste en sockerpärla.

För att få till en vinterstämning satte vi lite 
bomull som rök från skorstenen, gjorde is-
tappar av kristyr hängandes från taken och 
silade florsocker över huset.

Figurerna skrev vi ut från nätet och gjorde 
mallar av samt dekorerade med kristyr färgad 
med karamellfärg.




