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FÖRKLARING
Pepparkakshuset är en ungefärlig modell av Kuddnäs lusthus.

Ritningar
Hål och inre delar av räcke skärs enklast ut med skalpell.

Recept
Receptet, här lite bearbetat, hittade jag  på receptfavoriter.se. Vi bakade testhuset av ca 750 g färdiggjord deg
och då blev delarna i tjockare laget.

Deg
Hetta upp socker, sirap, kryddor och fett i en kastrull.
Tillsätt mjölk och låt svalna.
Rör ihop mjöl och bikarbonat i en bunke.
Slå över vätskan och blanda snabbt ihop till en deg.
Låt vila i kylen tills nästa dag.
Kavla större bitar med mjöl på smörpapper, skär ut väggar och baka i ca 10 minuter på 175 grader.
Bitarna kan finjusteras precis när de kommit från ugnen och ännu är varma. Låt delarna svalna.

Provmontage
Med skalpell kan man justera redan hårdnade bitar. Om man håller koll på vilka bitar som legat intill
varandra på plåten, underlättar det montaget.

Väggar
Ta fram sidan 6 Monteringsmall väggar och trappa. Fasa av väggarnas sidokanter inåt och ställ dörrväggen
(1) med insida mot linjen vid 1 och  mot en bokrygg eller något annat vertikalt för att få väggen i lod. Ta en
fönsterväggbit (2) och ställ med insidan på linje 2. Justera vid behov med skalpellen så att fogen blir så liten
som möjligt. Ställ fönsterväggen i lod mot en bok, ta nästa fönsterväggbit och anpassa den till den andra.
Fortsätt tills du kommit tillbaka till dörrväggen.

Tak
Ta fram sidan 7 Monteringsmall tak. Fasa av takbitarnas sidokanter inåt. Ställ en ca 85 mm hög flaska eller
något annat liknande mitt på ritningen och ställ takbitarna (8) med kortsidorna mot linjen vid 8. Justera vid
behov med skalpellen så att fogen blir så liten som möjligt.

Kristyr
Blanda samman socker, äggvita samt ättika i en bunke och vispa tjock med en elvisp. Gör en strut av dubbelt
smörpapper och tejpa ihop med frystejp. Fyll struten med kristyr. Klipp ett lagom stort hål för att spritsa
mönster och dekoration. Eller använd en fryspåse som du klipper hål i hörnet på. Låt kristyren stelna.
Kristyren kan också färgas med hushållsfärg. Eller köp en kristyrtub.

Montage
Smält 2 dl socker under omrörning i en gjutjärnsgryta. Akta fingrarna då det är mycket hett! Doppa kanterna
som ska fogas i sockret, sätt ihop på samma sätt som du gjorde provmontaget och låt sockret stelna. Dekorera
runt om med godis, bomull, florsocker eller vad du vill.

Degingredienser
• 1 1/2 dl sirap
• 2 dl socker
• 75 g margarin eller smör
• 1msk ingefära
• 1 msk kanel

• 1/2 msk nejlikor
• 2 dl mjölk
• 1/2 msk bikarbonat
• 12 dl vetemjöl

Kristyringredienser
• 3 dl florsocker
• 1 äggvita
• 1 krm ättiksprit
Eller så köper man en
tub med kristyr.

Lim
• 2 dl socker

Ev. fönsterglas
• gelatinblad
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2. Fönstervägg, 4 st.
3. Bakvägg utan fönster, 1 st.

Hål

1. Dörrvägg, 1 st.

4. Dörr
    2 st.

Hål

Hål
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8. Tak, 6 st.

5. Trappstomme
- 1 st. rättvänd
- 1 st. spegelvänd

7. Trappsteg, 7 st.

6. Trappräcke
1 st. rättvänd
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Vänster dörr
och räcke

Höger dörr och räcke
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Insida väggar.

Utsida väggar.
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Hjälplinje om takbitarna
blev större än tänkt.

Eg. takkontur.

Centreringsmärken
för mittstöd. 8.

8.

8.

8.

8.

8.



ILLUSTRATIONER
PEPPARKAKSHUS KUDDNÄS LUSTHUS 8

Foto Rendering

Hidden line Foto
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