
, 
  

Händer på löpande band 

Vi ska nu gjuta av 5 st olika händer och vi 
har cirka 5 timmar på oss. Vi är två stycken, 
där en person gör formen i silikon och den 
andre stödformen i gips. 
  
Den första handen tar alltid längst 
tid, eftersom det är med den du måste hitta 
ett bra arbets- och tillvägagångssätt. 
  
   

  
  
Att ha hemma 
Lång träpinne att blanda gips 
med 
Liten brevvåg 
Sax 
Thinner 
Syltskålar i glas 
Spackel eller stämjärn 
Vass kniv 
  
Detta behöver du för cirka 
5 st olika händer 
RTV-silikon 730, för kropp och 
hud - 2 kg 
Silikonolja - vid behov 
RTV-silikon 67, genomlysande 
- 3 kg 
eller Polyuretanharts - 3 kg 
Gips - 10-15 kg 
Verranne, glasfiberväv för 

silikon - 1/2 m2 

Palettkniv nr 118 - 2 st 
Träspatlar 
Penslar nr 15 - 2 st 
Röda skålar, behövs minst 4 
st 
Gipsblandningsskål 
Vaselin 

1. Tänk nu igenom dina olika 
arbetsmoment. Vill du ha din 
RTV-silikon 730 lite mer 
lättflytande, kan du spä ut den 
med silikonolja. Vi tycker i alla 
fall att det är lättare så. 
  
Börja med att mäta upp din 
RTV-silikon 730 i de röda 
skålarna, den vita delen för 
sig och den rosa för sig. Klipp 
också ner din Verranne i små 
bitar, i lagom storlek för att 
kunna lappas över handen 
senare - lägg dem i en skål. 
Lägg fram material och 
verktyg som du kommer att 
behöva. 
  
Gör iordning en lervall för 
stödformen i gips, som kan 
variera i storlek beroende på 
hand. 
  
Tips! Glöm inte att be varje 
deltagare att smörja in sin 
hand i vaselin, vilket 
underlättar när handen ska 
dras ur silikonformen. 
  

2. Blanda nu ihop den 
färdiguppmätta silikonen. 
Blanda över den vita delen i 
skålen med den rosa. Vi 
använde cirka 100 gram RTV-
silikon 730 per lager. 
  
Börja pensla upp silikonen på 
handen med en pensel. Du 
har cirka 5-7 minuter på dig. 

Att kombinera med: 

RTV-silikon 730, hud och kropp

Pris: 2 218 kr

 Antal:  1

RTV-silikon 67 - genomlysande

Silikonolja

Polyuretanharts

Gips för gjutning

Milani Gipsblandningsskålar

Penslar - paket med 3 utvalda

Pris: 58 kr

 Antal:  1
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Gå systematiskt tillväga och 
var noga med att du penslar 
ut din silikon överallt. 
Deltagaren måste hålla 
handen i den position som ni 
vill ha som slutresultat. Blir 
förändringarna för stora är det 
risk att handen kan bli 
förvrängd i kopian. 
  
  

3. Nu ska ett andra lager 
penslas på och i det ska det 
läggas in Verranne, 
glasfiberväv, som är speciellt 
bra till silikoner. Detta gör vi 
för att göra silikonen mer 
rivfast och hållbar.  
  
Här kan det behövas att man 
hjälps åt, då Verrannen måste 
in i silikonet innan det härdat 
färdigt. 
  
  

4. Nu ett tredje lager ovanpå 
Verranne'n, 
glasfiberväven. När du fått 
ut RTV-silikon 730 på hela 
handen med hjälp av en 
spatel, så ta lite såpa eller 
diskmedel och dra över 
handen med dina egna 
händer. På det viset får du en 
fin och jämn yta på ditt 
silikon.

Tips! Vill du få en riktigt fin 
form så var generös och 
pensla på ett extra lager med 
RTV-silikon 730, innan 
Verranne'n. Då kommer du att 
få en silikonform med ännu 
bättre hållbarhet.  
  
Detta gjorde inte vi och 
fick därför reparera formarna 
lite med extra silikon. 

5. Nu behövs en stödkappa i 
gips för att hålla silikonformen 

Röd skål

Pris: 15 kr

 Antal:  1

Träspatel

Pris: 42 kr

 Antal:  1
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på plats och för att handen 
ska hålla formen, när vi sedan 
ska fylla den. 
  
Vi gör en gipsform i två delar. 
Börja blanda ihop gipset 
ungefär i tid med att 
Verrannen läggs i silikonen. 
Då kommer gipset att hinna 
stelna lagom för att hälla i det 
i den färdigt förberedda 
lervallen. 
  
Börja med att hälla ner gipset 
och få det extra tjockt i nivå 
med handflatan. 

6. Därefter ber du deltagaren 
att trycka ner sin hand över 
gipset. Gipset måste fylla ut 
undertill och därefter är det 
bara att se till att gipset inte 
går upp över fingrarna och 
handen.  
  
Se till att inte ha några 
negativa släppvinklar då det 
kommer att göra att du inte 
får ut kopian i ett senare 
skede. 

7. Gipset måste nu stelna och 
det tar lite längre tid än 
silikonet. Nu kan nästa 
deltagare komma ner för att 
påbörja nästa 
silikonavgjutning. 
  
Pensla på vaselin över 
gipsytan när gipset stelnat. 
Gips fäster nämligen i gips. 

8. När du penslat på vaselin 
häller du nu över nästa sats 
med gips.   
  
Ha koll på hur många delar 
gips och vatten du behöver för 
att blanda ihop en sats som 
stelnar någorlunda fort och 
som fyller upp i lervallen. Du 
kommer ju att behöva göra 
denna blandning tio gånger. 
  
När gipset stelnat ordentligt 
delar du på formen försiktigt 
med hjälp av till exempel en 
spackel eller liknande. Vi 
lyckades dra ut händerna ur 
formen. Går inte det så får du 
skära upp formen med en 
vass kniv. 

9. När alla formarna var 
färdiga och tillsnyggade fyllde 
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vi dem med Polyesterharts, 
som vi pigmenterade en 
aning. Polyesterhartsen blir 
mycket hård och händerna 
stela. Vill du ha mjuka händer 
där fingrarna går att trycka 
ihop bör du använda RTV-
silikon 67, genomlysande. Ett 
perfekt material om du vill få 
händer med en 
verklighetskänsla. 
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