
Gör en handdocka i mjukt polyskum. 

Genom att följa anvisningarna här kan du låta din hand gestalta olika personer. 
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Material 
Formvax 
Vaxmodelleringsverktyg 
Gjutgips 
Lacknafta 
Latexsmink 
(vattenlösligt smink) 
  
Krita 
Förvulkad latex 
Mjukt polyskum 
Latexhandskar 
  

  

  
1. Börja med att 
modellera 
formvaxet med bara 
händerna. Använd 
modelleringsverktyg för 
att avsluta, doppa dem 
först i varmt vatten för 
att få ett precisare 
resultat. 
Polera detaljerna med 
lacknafta. 
  
Istället för vax kan du 
använda Plaxtin, 
italiensk lera. 
  
Klipp till en kartong och 
täck med plastfolie, för 
att du lätt ska kunna 
vrida på huvudet.  
  
OBS! Fördelen med 
den här tekniken är att 
du med ett gott 
handlag kan ge liv åt 
dockan med din hand 
från insidan. Därför är 
det viktigt att du 
planerar dockans 
storlek. 
  

  

  
  
2. När du är klar med 
modelleringen placerar 
du huvudet i kylskåpet 
för att det ska stelna. 
Sedan kan du börja 
förbereda dockans hud.  
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Blanda lika stora delar 
Förvulkad latex (eller 
Förvulkad Latex med 
förtjockningsmedel) 
och krita. Du blandar 
kritan med latexen 
genom att för hand strö 
den över latexen. Rör 
sedan försiktigt om, 
innan du låter 
blandningen vila i 24 
timmar (kortare med 
då latexen innehåller 
förtjockningsmedel).  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. Under tiden 
latexblandningan vilar, 
gör du i ordning en 
gipsblandning (se 
"Olika tekniker för att 
göra avtryck i gips"). 
Lägg på det första 
lagret gips med en 
pensel och lägg sedan 
på resten.  
  
Du behöver inte 
använda släppmedel 
eftersom vaxet inte 
fäster.   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
4. När gipset är torrt 
placerar du formen 
ovanför en värmekälla 
av något slag.  
  
Vaxet kommer att 
smälta undan för undan 
och det blir ett avtryck i 
gipset. Tömningen kan 
avslutas med 
värmepistol eller 
hårtork. Tvätta formen 
med lacknafta innan du 
gjuter ?huden? av den 
krituppblandade 
latexen. 
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5. För att täcka formen 
med latex ska du 
använda en metod som 
består i att formen 
vänds upp och ner.  
  
? Häll blandning i 
formen. Låt det stå 
några sekunder och 
vänd sedan upp och 
ner på formen. Upprepa 
detta tills du har ett 
lager som är ungefär 2 
mm tjockt.  
  
Du kan använda en 
hårtork för att latexen 
ska torka fortare 
mellan varje lager du 
gjuter. Du ser att den 
är torr när den är 
genomlysande. 
  

  

  
6. När latexen är torr 
kan du ta på dig ett par 
latexhandskar och 
förbereda blandningen 
av mjukt polyskum.  
  
OBS! Polyskum 
expanderar fort så du 
måste vara klar med 
blandningen. Väg upp 
komponenterna i förväg 
och ha blandaren 
(litermåttet) nära till 
hands. Placera formen 
och dina tillbehör så 
nära till hands som 
möjligt.  
  
Blanda och gjut med 
ena handen och ha den 
andra handen inuti 
formen. Kom ihåg att 
hålla handen stadigt, så 
att handen och 
fingrarna hamnar där 
du vill ha dem. 
  
a) Polyskum A + B 
  
b) Polyskum 
expanderar ungefär 4-5 
gånger sin storlek så 
du får dela gjutvolymen 
med 4. 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
7. Polyskummet kan 
expandera rejält men 
det håller bara på ett 
par minuter så du 
behöver inte gripas av 
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panik! 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
8. När polyskummet 
inte längre är klibbigt 
kan du försiktigt frigöra 
din hand genom att 
rotera den. Knip ihop 
handen genom att dra 
tummen mot de andra 
fingrarna för att få ut 
huvudet. Eftersom 
polyskum är mjukt går 
det lätt att avforma. 
  

  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8. Nu är det bara att 
klippa bort överskottet 
av Polyskum och 
sminka sedan med 
latexsmink. Nu har du 
din skräddarsydda 
handdocka som svarar 
på din hands alla 
nycker. 
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