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omatekoinen PAPERIMASSA
Paperimassatyön tärkein ainesosa on paperi. Massan raaka-aineeksi voi valita sanomalehtiä,
kopiopaperia, silkkipaperia … Eli massaa voi valmistaa kaikesta sellaisesta paperista, joka
hajoaa liotettaessa. Paperin valinta määrää myös massan koostumuksen – mitä hienompaa
paperia käytät, sen hienojakoisempaa ja hauraampaa massasta tulee.
Paperin lisäksi tarvitset:
•

muoviastioita: vateja, ämpäreitä, karkkilaatikoita tms.

•

siivilän

•

sauvasekoittimen

•

PVA-liimaa esim. erikeeper (ja tapettiliisteriä)

Työvaiheet:
1. Revi paperia 2-3 cm leveiksi suikaleiksi ja suikaleet edelleen
neliömäisiksi palasiksi (ns. ”postimerkkikoko”). Kätevä apuväline
isojen määrien silppuamisessa on toimistosilppuri. Pane paperisilppu
veteen likoamaan seuraavaan päivään saakka. (Kun paperi imee
veden itseensä, se vajoaa tuntuvasti.)
2. Lisää vettyneiden papereiden joukkoon vettä ja soseuta massa
tasaiseksi sauvasekoittimella - soseuta pieni määrä kerrallaan ettei se
mene jumiin!
3. Siirrä hienojakoiseksi jauhettu massa siivilään ja anna ylimääräisen
veden valua pois. Lopuksi massaa kannattaa hieroa esim. kauhalla
siivilän reunoihin tai puristella vettä käsin. Käyttövalmis massa on
tunnultaan kosteaa ja sienimäistä.
4.

Lisää

massaan

sideaineeksi

PVA-liimaa

(

ja

sama

määrä

tapettiliisteriä). Sopiva sekoitussuhde on 15 g liimaa ja 250 g:aan
massaa. Sekoita massaa kunnes kaikki ainekset ovat sekoittuneet
hyvin. Parhaiten ”hyvän massan” tuntee käsissä, se on kiinteää,
liukasta, kosteaa ja käsissä muotoutuvaa.
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Esineen päällystäminen paperimassalla
Muotoile massasta haluamiasi muotoja käsin tai käytä muotoiluun esim. piparkakkumuotteja,
leivosvuokia, saippuamuotteja… Paperimassaa voi käyttää myös valmiiden tuotteiden tai
kehikoiden päällystämiseen (esim. vadit, peilit…)

1. Valitse päällystettäväksi esine, joka on
tukeva ja kestää kosteutta. Esimerkkikuvan
säästölipas on ohutta keramiikkaa.
2. Levitä esineen pintaan n. 0,5 – 2 cm paksu
kerros

paperimassaa.

Voit

lisätä

alkuperäiseen muotoon erilaisia ulokkeita ja
kohoumia.

Pitkät

ulokkeet

tarvitsevat

tuekseen esim. rautalankaa.
3. Anna esineen kuivua. Paperimassatyön
kuivuminen riippuu työn paksuudesta, yleensä
kuivuminen

vie

päivästä

viikkoon.

4. Viimeistele työ maalaamalla, lakkaamalla
tai muulla tavoin koristelemalla. Koristeiksi
käyvät

esim.

helmet,

napit,

rautalanka,

mosaiikin- ja lasinpalat.

Vinkkejä:
Paperimassaa

voi

myös

värjätä.

Värjäämiseen

voit

käyttää

luonnonvärejä,

elintarvikevärejä, vesiliukoisiä värejä (esim. vesivärit, kangasvärit, silkkivärit) tai erityisesti
paperimassan värjäykseen tarkoitettuja pigmenttejä. Väriä massaan saat myös esimerkiksi
liottamalla värillistä paperia yhdessä muun paperisilpun kanssa.
Valmiiseen massaan voi myös lisätä erilaisia koristeaineksia, jos pintaa ei halua maalata.
Kokeile vaikkapa langanpätkiä, metallipaperisilppua tai askarteluhileitä. Testaa kuitenkin
etukäteen, liukeneeko valitsemastasi aineksesta väriä kosteaan massaan. Esimerkiksi tee
näyttää ensin hauskalta massan seassa, mutta työn kuivuessa siitä leviää ruskeaa väriä.

