
Gör ett ansiktsavtryck i alginat. 

Skulle du vilja göra ett avtryck av din kompis ansikte? Det är enkelt om du bara följer 
instruktionerna. 
  

    
Material 
Gipsbindor 
Gjutgips 
Sugrör 
Alginat 
  
Träspatel 
Vaselin 
Badmössa 

  

Tips 
Alginat tränger in i 
hudens minsta por, 
vilket gör att du får 
exakt avgjutning. 
  
a) Var om möjligt två 
när ni arbetar. 
b) Få modellen att 
slappna av genom att 
förklara vad det är 
du gör. Småprata 
och behåll kontakten 
hela tiden så att 
modellen är 
avslappnad och 
andas ordentligt. 
c) Om det behövs 
kan du lägga lite 
bomull runt sugrören 
inne i näsborrarna, 
men var försiktig så 
att du inte skadar 
näsan. 
  

  

  
  
  
  
1. Placera modellen, 
dvs. din kompis, i en 
bra position. Använd 
en badmössa för att 
skydda håret. 
  
Stryk vaselin på 
ögonfransar och 
ögonbryn. 
  
Låt modellen ligga 
eller sitta, men se till 
att skydda kläderna, 
till exempel med en 
sopsäck. 
  
Förbered modellen så 
att han eller hon är 
ordentligt 
avslappnad. 
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2.  2 delar vatten + 
1 del alginat 
  
Blanda 2 delar kallt 
vatten med 1 del 
alginat (vårt 
varumärke Esprit 
Composite går att 
använda mot huden) 
i ett lämpligt kärl. 
Rör om energiskt i 1 
minut. 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
3. Applicera 
blandningen för 
hand. Var försiktig 
men snabb, så att 
det inte bildas några 
luftblåsor. Börja med 
pannan, kinderna och 
halsen. Fortsätt med 
kindknotorna, 
munnen och slutligen 
näsvingarna. OBS! 
Du måste vara snabb 
för pastan böjar 
stelna efter 5 
minuter! 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
4. Använd sugrör 
eller hitta på en egen 
metod. 
  
Tänk på att din 
modell bara andas 
genom näsan nu. 
a) Sätt in sugrör i 
näsborrarna innan du 
börjar smeta ut 
pastan. 
b) Var försiktig 
eftersom alginatet 
kan täppa till 
näsborrarna om du 
inte använder 
sugrör. Blås ut 
kraftigt med näsan 
för att hålla 
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luftvägarna fria. 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5. Gjut mer av 
alginatblandningen 
på de övre delarna 
tills alginatet är 
geléartat. 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
6. Klipp till 
gipsbindora med 
längden från öra till 
öra. Doppa dem i 
ljummet vatten. 
Applicera dem sen på 
gjutformen för att 
förstärka formen och 
hålla avtrycket på 
plats.  
  

  

  

  
  
  
  
  
7. Släta ut för att få 
formen att följa 
modellens 
ansiktsform och för 
att gipset i 
gipsbindorna ska 
blandas in. 
  
Räkna med att det 
blir 4 lager. 
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8. När gipset är torrt 
låter du modellen 
luta sig framåt. 
Lösgör öronen 
genom att lossa 
masken. 
Med lätta roterande 
och grimaserande 
rörelser kan du nu 
avforma. 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
9. Täpp till 
näsborrarna på 
formen med gips 
innan du långsamt 
gjuter gips i den. 
  

  

  
 

  
  
  
  
Grattis, ditt avtryck 
är klart! 
Nu kan du göra minst 
3 kopior av ansiktet 
och ge dem den 
patina du vill ha.  
  
Du kan 
också använda 
formen för att göra 
fantastiska masker. 
Se hur man gör i vår 
användarbeskrivning: 
Mask i mjukt 
polyskum. 
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