
Gjuta Ljusstakar 
med betong

Bygga formar med geometriska (och andra) former 



Så här kan formar 
till att gjuta betong 

i se ut!



Mät ut och såga till de 
bitar som behövs för just 

dina formar. Använd 
småbitar av plywood. 



Slipa kanterna men 
inte mycket. Bara 

för att få bort 
”fnaset”



Alla formar skruvas 
ihop så att de lätt 

kan tas isär efter att 
betongen har 

”brännt”









Lägg till 
delar så 
att det 
skapas 
häftiga 
detaljer





Till vissa detaljer och 
ev ljuskoppar kan det 
behövas en liten klick 
med smältlim. Men 
ta inte för mycket då 
blir det svårt att få 

isär bitarna och 
betongen kan gå 

sönder



Blanda betongen. Till 
2 kg torrbruk går det 
åt cirka 2,5 dl vatten.

Använd skyddshandskar, 
skyddsglasögon och skydd 

för bordet



Häll i vattnet i 
hinken först 
och häll sen i 

torrbruket



Blanda väl 
med en 
murslev





Lägg i bruket i formen och 
se till att det kommer ut i 

alla hörnen och vrår.



Du kan exempelvis stöta med en liten pinne 
eller slå formen i bordet för att få ut betongen 

överallt i formen.



Du kan exempelvis stöta med en pinne eller slå 
formen i bordet för att få ut betongen överallt i 

formen.



Jämna till 
ovansidan 

med en 
murslev



Placera din form med 
betong i i en plastpåse 
för att den inte skall 

bränna för snabbt



Så här ser det ut när 
betongen har brännt



Skruva ur 
skruvarna och ta 

försiktigt bort 
formen. 







Ajdå, så kan det 
gå. Betongen 

hade inte riktigt 
kommit ut i hela  

formen



cDu kan exempelvis stöta med en 
pinne eller slå formen i bordet för 

att få ut betongen överallt i formen.

Färdig eller?



cDu kan exempelvis stöta med en 
pinne eller slå formen i bordet för 

att få ut betongen överallt i formen.

Om du nu vill kan du måla 
detaljer på ditt arbete


