Julstrumpa
*Det va en gång för länge sen... ok ok jag ska sluta fjanta mig*
Jo I alla fall heheh... denna tips kan vara lite tidskrävande men det behövs
verkligen bara 5 saker för att göra den.
Du undrar säkert vad jag menar men då ska jag berätta, det jag ska visa nu är en
något som liknar en julstrumpa I utseende men är gjord enbart på saker som är
okej för gerbiler. Det kommer vara en rolig leksak som gerbilerna kommer kunna
gnaga, boa och gömma sig I och I den kanske man kan lägga in även ett par godis
eller toapapper som present.
Det du kommer behöva är:
- gerbilvänlig lim som du enkelt gör med vatten och mjöl (ca 1 dl mjöl och lite
mer än 1 dl vatten som du sedan kokar ihop.
- kartong
- mjöl
- tidningspapper
- toapapper
- sax
- en plats du kan jobba på utan att du ska bry dig om det blir “skitit” och kladdigt
Börja med att klippa en kartong form av hur du vill att din strumpa ska se ut, inget
kan bli fel och kom ihåg att gerbilen inte bryr sig särskild mycket om den blev
“ful” eller om du inte är en riktig tecknare.
När du gjort det kan du börja klippa till två julstrumpor med hjälp av
kartongformen.
Koka till limmet och riv toapappret till små strimlor som är lätta att aplicera och va
berädd på att börja kladda!

Nu kan du sätta igång, tunn lager “lim”, lager
med toa papper, tunn lager lim, lager med
toapapper o.s.v. Helst tre lager och det ska
sluta med en tunn men täckande lim lager.
Oroa er inte om ni går lite utanför tidnings
mallen! OBS! Detta är inte till samma
strumpa! Två sidor till en strumpa måste
peka åt olika håll så det matchar när man
ska sätta ihop dem!
Lyft försiktigt bort den till en plats där den kan vila, lämna den helst inte där ni
kladdade på limmet o.s.v. Då kan den fastna på ytan.
När ni har gjort dessa två sidor låt dem torka tills kanterna har börjat torka och
resten fortfarande är mjuk och formbar. Nu börjar det riktigt svåra, börja med att
fästa en toappapers bit med hälften på och hälften lös som första bilden visar, gör
detta hela vägen runt och låt det torka en stund. Lägg sedan lite mjöl på ytan där
du arbetar och lägg sidan med tidningspappret uppåt. Lägg den matchande sidan så
att de har tidningspapper sidan mot varandra innåt och limm och toappapers sidan
utåt. Vik toappapersbitarna som sitter lösa på kanterna och fäst dem med limmet
mot den andra strumpsidan. Lite så att den stänger strumpan och gör den till en
istället för två halvor. Låt detta torka en stund och fyll strumpan med något som du
sedan kan ta bort som tidnings-pappers-bollar. De kommer vara I tills strumpan är
helt torr och har fått den runda formen! När den är torr är den klar! God jul!

