
Marmorkunst av papir og barberskum 
 

 

Dette er en relativ enkel men likevel morsom aktivitet som kan oppholde barn og voksne en liten stund, 

og som samtidig kan produsere et gøyalt kunstverk. 

Det vi trenger for å skape mesterverket vårt er ganske enkelt: 

• Barberskum (billig skum er nok det beste her) 

• Konditorfarge (gel eller flytende spiller ingen rolle) 

• Muffinspanne eller forskjellige glass/krus til å ha blandet konditorfarge i 

• Printerpapir eller tykkere hvitt papir 

• En linjal e.l annet flatt og rigid for å skrape arket på slutten av prosessen 

• Noe å blande konditorfargene i. 

• En pensel eller noe med et håndtak på tykkelsen med en finger (kan sikkert bruke fingeren også 

for litt ekstra moro) for å lage virvelmønsteret 

• En ovnspanne eller en dyp panne som kan romme barberskum og som er stort nok til å ha arket 

nedi 

Fremgangsmåte: Bland konditorfargene i litt vann så du har 3-6 forskjellige farger

 
 



Skum frem et lag med barberskum i det medium du har valgt ca 1-2cm tykt. 

Husk at skumlaget må være litt større enn arket du skal bruke. 

 

 Så bruker du finger eller pensel, bruk det du føler for, til å lage virvler i skummet med fargedråpene. 

 



Om virvelmønsteret er målet så skal man være forsiktig med å blande for mye, men ellers er det bare å 

kose seg. Det er jo din kunst! 

 

Så legger du det hvite papiret forsiktig oppå skummet med det mønsteret du har valgt. 

Dytt papiret forsiktig ned så det fargede skummet treffer alle kriker og kroker. Du trenger ikke dytte 

hardt! 

 
La papiret ligge i 30-60 sekunder, så kan du ta det opp. Husk at det følger med en del skum når du gjør 

dette, men ikke vær fortvilet. 

Nå trenger du bare legge arket flatt et sted så du kan bruke linjalen eller det flate verktøyet du skal 

bruke til å skrape av det overflødige skummet. 

 



Og der har du kunsten du akkurat har laget. Gratulerer og godt jobba! 

 


