Så gör du en skuggteater
Visst är det spännande med skuggor? Här får du lära dig att göra en egen skuggteater
av en gammal skokartong. Snart är du redo att sätta upp ett eget kusligt skådespel…

Du behöver: En skokartong • En sax • En skalpell
eller en liten kniv • Tejp • bakplåtspapper • En linjal
• En penna • Grillspett eller andra små pinnar.
• Papper • Limstift eller annat lim • Tuschpennor,
målarfärg, paljetter, tyg eller annat att dekorera med.

1. Vänd skokartongen så att du har undersidan uppåt.
Använd linjalen och rita ut ett streck ungefär 2 cm
från kanten, hela vägen runt om.

2. OBS! Be gärna en vuxen om hjälp med detta steg,
skalpellen är vass och lätt att skära sig på. Använd
skalpellen för att skära längs med strecket du ritat.
När du är färdig har du skurit ut en fyrkant i mitten
av undersidan.

3. Lägg skokartongen ovanpå en bit bakplåtspapper
och rita längs med kartongens kanter.

4. Klipp ut bakplåtspappret efter fyrkanten du ritat
ut.

5. Lägg bakplåtspappret mot baksidan av kartongen
och tejpa fast det längs med kanterna.

6. Vänd nu på skokartongen så att du har ovansidan
uppåt. Det är detta som är teaterns framsida.

7. Nu kan du dekorera din teater som du vill. Du kan
till exempel limma fast en ridå av tyg eller papper,
klistra fast paljetter, måla med målarfärg eller liknande.

8. När du är nöjd är det dags att göra skuggfigurerna.
Rita ut dem på pappret och klipp ut. Tejpa fast figurerna på grillspetten.

9. Ställ teatern på kanten av ett bord och placera en
lampa så att den lyser mot baksidan. Du kan behöva
experimentera lite med lampans höjd och styrka.
Sätt dig nedanförbordet och håll upp dina skuggfigurer bakom bakplåtspappret.
Nu kan föreställningen börja!

Skuggfigurer

