
Lera
Få saker håller oss sysselsatta lika länge som skulpterings-material. 

I upplevelsen tränas spatial förmåga och känslan för form, 

dimensioner och proportioner. Här finns material som är mjukare 

eller hårdare, för detaljer eller större strukturer. Material som 

lufttorkar, aldrig torkar eller som måste brännas. Och material för 

skrovliga eller släta ytor. Självklart har vi alla verktyg och tillbehör.
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Modellera
Mjuk och smidig lera, lättarbetad även för de yngre händerna.  
Kan formas för hand eller med hjälp av våra verktyg,  
formar och tillbehör.

Ej lufttorkande Från 3 år
Används med  

lerformar, lerverktyg  
och kavel.

Lufttorkande modellera
Mjuk och smidig lera som är lätt att knåda. Kan formas för hand  
eller med hjälp av våra modelleringsverktyg. Kan efter torkning  
målas och lackas.

Lufttorkande Från 3 år
Används med  

lerformar, lerverktyg  
och kavel.

Lättviktslera
Lätt, smidig och mjuk lera för både stora och små händer.  
Formas lätt till fina detaljer och passar därför också bra till  
smycken. Kladdar och doftar inte.

Lufttorkande
Från 3 år Formas lätt med händerna.

Foamlera
Kan både formas och appliceras på andra material. Får en  
pärlande yta med struktur. Finns både som lufttorkande  
och som ej lufttorkande.

Finns både som 
lufttorkade och 
ej lufttorkande

Från 3 år Formas lätt med händerna. 

Polymerlera

Får en slät och porslinsliknande yta, perfekt för smycken och  
små detaljer. Torr och härdad kan den lackas eller målas med  
de flesta hobbyfärger. Härda i ugn 110-130 grader i 30 minuter,  
eller i kokande vatten. Härdning ska ske i sällskap av en vuxen.

Härdas i ugn 
eller kokande 

vatten

Rekommenderas för 
barn över 8 år

Används med  
modelleringsvertyg  

och kavel.

Keramisk lera

Får en matt yta när den torkas eller bränns. Ytan kan glaseras  
både före och efter bränning för en blank eller färgad yta.

Lufttorkande, 
kan brännas 

efter torkning

Konstnärsmaterial,  
rekommenderas för 

barn över 8 år 

Används med  
modelleringsverktyg, 
randningsskiva, kavel  

och glasyr
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