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Saker att ha hemma:
Liten våg (brevvåg)
Fodervadd (polyestervadd
Thinner
Rejäl sax
Träpinne (regel)

Till den slutgiltiga formen har vi använt ett smält-
lim, som vi testar för att ta in i sortimentet. Du 
kan dock använda samtliga av våra olika hart-
ser, till exempel Plasticrète, som är ett vackert 
ljusgrått, giftfritt material, som du kan pigmen-
tera eller hälla metallpulver i. Upp till dig att 
exprimentera.

Material som du behöver:
RTV-silikon 730 för kropp och hud
Silikonolja – 1 liter
Röd skål – 4 st
Vaselin
Pensel till silikon – går att tvätta med 
thinner – 2 st
Pensel till smältlim – går sedan att 
användas endast till smältlim.
Målarknivar
Fodervadd (polyestervadd)
Gips

Duka fram de material och verktyg som du 
kommer att behöva. Tänk igenom tillvägagång-
sätt innan du börjar (öva gärna på mindre bitar 
innan om du aldrig gjort detta förut). 

Din gravida mage som minne!
Gör en kroppsavgjutning i silikon
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Blanda i silikonolja i bas och härdare tills att du 
fått silikonet så lättflytande att du kan pensla 
ut det. Mät därefter upp rätt mängd silikon i de 
röda skålarna – bas och härdare. Vi använde 
totalt 800g RTV-silikon 730, för kropp och hud, 
till de båda lagren. 

Tips!
Ett bra sätt är att fånga upp silikonet 
på en träpinne och därefter dra av 
den med en målarkniv.

Placera din modell så att hon kan sitta bekvämt 
i åtminstone 40-50 minuter. Be henne att smörja 
in sig i vaselin eller annan hudkräm. Nu är det 
dags att börja lägga på två lager silikon och en 
gipsblandning. 

Börja med att blanda ihop RTV-silikon 730 för 
kropp och hud, bas och härdare. Snabbt. Du har 
cirka 5 minuter på dig att pensla ut blandningen 
på hela magen. Lägg på ett jämt och inte alltför 
tjockt lager. 
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Nu kan du ta fram biten av 
polyestervadd, som vi nu ska 
lägga in i det andra lagret av 
RTV-silikon 730 för kropp och 
hud. Kolla en extra gång att 
storleken passar.
Blanda ihop en andra sats av 
RTV-silikon 730 för kropp och 
hud, bas och härdare för ett andra lager. Pensla 
på det snabbt och systematiskt med början från 
uppifrån. 

Silikonet härdar snabbt och du ska nu gnugga 
in polyestervadden i det ännu våta silikonet. 
Ta hjälp - där en gnuggar in polyestervadden 
och en annan fortsätter att pensla på silikonet. 
Var noga med att polyestervadden kommer in i 
veck och ligger slätt över hela magen.
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Nu ska gips blandas – gipset bör vara lättfly-
tande. Samtidigt vill vi ju inte att damen med 
magen ska sitta för länge. 
Prova dig fram innan om du aldrig gjort detta 
förut, se vår användarbeskrivning: ”Olika 
tekniker för att göra avtryck i gips”  på 
www.kinn.com.

Lägg nu på gipset och gnugga in det 
i polyestervadden. Nu får du en rejäl 
stödform som håller fast silikonytan. 
Hade vi inte gjort en stödform som höll 
fast silikonen på ett bra sätt hade sili-
konytan flutit omkring i stödformen och 
deformerat avtrycket.

Släta ut gipset och gör fint. Nu måste vi vänta 
tills gipset torkat.
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Vår modell hade smörjt in sig så väl med 
hudkräm att formen åkte av av sig själv 
när gipset var nästan färdigtorkat. 
När gipset är fuktigt så ta det försiktigt 
så att det inte bryts och går sönder.

Klipp av överskott och gör fina kanter 
med en rejäl sax. Vi vill nämligen inte 
att materialet i avgjutningen fastnar för 
mycket i formens kant.

Nu är det dags att fylla formen. Vi använ-
der ett smältlim som vi håller på att testa 
att ta in i sortimentet. Limmet har en vit-
aktig ton som det går att blanda i pig-
ment med hudnära toner i för att få en 
grund av hudfärg.

Ett material som vi kan rekommendera 
fram till dess, är Plasticrète, som är lätt-
arbetad, har en vackert ljusgrå ton, är 
giftfri och går att pigmentera eller få en 
metallkänsla i. 

Samtliga av våra olika hartser eller gips fung-
erar att fylla formen med för att få en exakt kopia 
av den gravida magen. Häll i den mängd som 
du antar kommer att räcka. 
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Vagga formen för att få ut massan i hela formen. 
Avsluta med att pensla ut smältlimmet eller det 
material du valt att arbeta med. Vi satte en trä-
pinne (regel) i nivå med bröstet för att stadga 
upp formen och för att samtidigt underlätta möj-
ligheten till att sätta upp bysten på väggen.

När lim eller harts stelnat ordentligt kan du 
börja lirka ut din avgjutning ur formen. Inte helt 
lätt. Gör du det försiktigt kommer du att kunna 
använda din form flera gånger.

Voilà!
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