
Gör en konstgjord klippa i hårt polyskum 

 Här kan du lära dig att göra en konstgjord klippa av hårt polyskum med ett nät som 
form. 
  
  

  
  
  
Material som 
ingår: 
Hårt polyskum 
Formbart nät 
Aceton 
Utslätande puts  
  
Kartong 
Handskar 
Overall 
Epoxiharts + 
katalysator 
  
Matt, grå akrylfärg 
Gulockrapigment 
Sandpapper 
Fil 
Mattkniv 
Tvättsvamp 
Nubb 
  

  

  
1. Börja med att 
klippa till ett mycket 
finmaskigt nät och 
böj det till önskad 
form.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Här har vi valt att 
göra en stenklippa i 
ett hörn. Skydda 
golv och väggar 
med kartong. Rita 
upp en skiss på 
golvet och börja 
sedan vika inifrån. 
Spika fast vecken i 
följande ordning (se 
bilden till vänster).  
  
Avsluta med 
kanterna och gör en 
tät spikfåll längs 
med hela klippan.  
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3. När du är klar 
med klippan gör du i 
ordning skummet 
som ska fyllas inuti 
formen. Beroende på 
hur stor din klippa 
ska vara väljer du 
antingen ett 
enkomponentsskum 
som används för små 
volymer eller ett 
tvåkomponentsskum 
där två lika delar 
vätskor blandas. Vi 
har valt vårt "Hårt 
polyskum" som är ett 
tvåkomponentsskum. 
  
OBS! Skummet 
expanderar mycket 
fort vid 25 ˚C så du 
måste vara färdig 
med formen till 
klippan när du gör 
blandningen.  
  
Arbeta i ett väl 
ventilerat 
utrymme. 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
4. Kartongen 
fungerar som 
stänkskydd och det 
är bara att skära 
upp den när du är 
färdig. Den lossnar 
lättare om du först 
stryker vaselin på 
den.  
  
Gjut din blandning 
under nätet. 
Skummet kommer 
att utvidgas och 
slutligen fylla upp 
hela formen. 
  

  

     
  
  
  
  
5. Själva 
utvidgningen tar 
bara ett par 
minuter. Under den 
här tiden kan 
stenklippans form 
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ändras något och bli 
lite rundare. Om 
skummet har trängt 
igenom nätet kan 
du skära bort det 
med en mattkniv. 
Det går bra att 
bearbeta skummet 
med kniv, fil, du kan 
torrslipa den och 
limma med 
epoxilim.  
  
Skummet är ett 
mycket lätt material 
som är kompatibelt 
med epoxiharts. Du 
kan skapa stora 
starka 
volymer genom att 
armera med 
Verranne 
(glasfiberväv) och 
epoxiharts. 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
6. En timme efter 
det att skummet har 
utvidgats stryker du 
på 2 lager 
utslätande puts 
vilket kommer att 
ge stenklippan ett 
mer 
verklighetstroget 
utseende.  
  
Se till att nätet är 
helt och hållet täckt 
av puts. Om det 
behövs kan du slipa. 
  

  

  
   
  
7. När putsen har 
torkat ordentligt 
stryker du på ett 
jämnt lager matt 
grå akrylfärg. Låt 
det torka och stryk 
sedan på ytterligare 
ett lager där du 
blandar i gulockra 
som du kastar på 
för hand.  
  
Var sparsam med 
färgpigmenten, de 
ger rikligt med färg. 
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8. Blöt klippan 
uppifrån med en våt 
tvättsvamp. Fortsätt 
med detta tills du är 
nöjd. Nu är din 
klippa färdig. 
  
När den har torkat 
kan du lacka den 
med epoxiharts för 
att göra den ännu 
mer hållbar.  
  
Det är praktiskt att 
arbeta med nät och 
hårt polyskum. Det 
ger dig en mängd 
möjligheter och 
fungerar för flera 
olika tekniker. 
  
Med den här 
metoden kan du: 
- Forma fritt genom 
att vika nätet som 
du vill 
- Sträcka ut eller 
trycka ihop 
modellen 
- Göra avtryck 
- Göra reliefer och 
ihåliga föremål 
  
Nätet kan täckas 
med: 
- Gipsbindor, tyg 
etc. 
- Verranne 
(glasfiberväv) + 
epoxiharts 
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