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Takkanter, 6 st.

Takdelar för karusell, 6st.
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Mittpartiets övre ända

Delar för karusellens mittparti, 5 st.

Stängseldelar

4

5

6



Karusell5/10

7



Karusell6/10

8



Karusell7/10

9



Karusell8/10

Karusellens tak har satts ihop ovanpå en pappschablon. 
Papptaket, som har satts ihop av triangulära delar enligt 
mönstret, har lagts upp och ner (utan inre del) i en skål. 
Delarna har jämnats till lämplig storlek med en sågtandad 
kniv och lagts på schablonen med rätsidan neråt, d.v.s. med 
avigsidan uppåt.

Delarna har passats in och klistrats fast med kristyr. Takets 
inre del har passats in och kanterna har vid behov jämnats 
med kniv. Takets inre del bör vara ca 0,5–1cm från kanten 
för att fästpunkterna för karusellfigurernas stolpar (      ) ska 
täckas. Takdelarna kan dekoreras efter hopsättningen, om 
man använder godis. Kristyrdekorationerna görs före hop-
sättningen och får torka. Pepparkakorna med halsbandsgo-
dis har gräddats med grillspett (av trä).

Tryck ut två bitar av degen med en pepparkaksform  
(t.ex. robot, elefant, fjäril) som kavlats tunnare än vanligt. 
Sätt först den ena delen på plåten och lägg sedan på grill-
spett av trä. Fäst den andra delen i den första med en skvätt 
vatten. Pepparkakorna hålls ihop efter gräddningen och 
har då grillspettet mellan sig. Dekorera sedan och trä hals-
bandsgodis på grillspetten. Godiset hålls fast i pepparka-
korna med hjälp av t.ex. florsockerglasyr på tub, som du kan 
spritsa en liten mängd av mellan godisbitarna.

Kom ihåg att kontrollera att du har rätt höjd mellan taket 
och underlaget, så att grillspettet har rätt längd. Grillspettet 
kan kapas först efter hopsättningen av taket och mittpar-
tiet. Om du använder polkagriskäppar bör du mäta ut rätt 
mått före du fäster taket. Lägg till extra pepparkakor (5–6 
trianglar), om du behöver extra höjd. Det är väldigt svårt att 
förkorta polkagriskäppar.
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Försäljningsdisk
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TOrGSTånDeTS TaK

2 st. 13cm långa polkagriskäppar till främre delen.
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