
Soft Clay Modellervoks Softy modellervoks Modellervoks Soft Foam Ostevoks

Beton til modellering

Silk Clay® Foam Clay®

Silk Clay® Foam Clay®

Selvhærdende ler FIMO® Air

Rødler Blåler Hvidler Stentøjsler Rødler m. chamotte

Gipsgaze Papmaché pulp

Cernit FIMO® Kids ler

Du kan også få:

Til smykker 
og ultrasmå 
pynteting til 

hærdning i ovn

Disse lertyper er især velegnede til at lave ekstra fine 
detaljer i fx perler og vedhæng til smykker og små 
figurer til fx sættekassen. Nogle typer er for større 
børn og voksne, da de kræver opvarmning inden 

brug, mens andre er særligt udviklet til børn, klar til 
brug og nemme at arbejde med. Alle modellerede 
emner skal varmehærdes i alm. ovn, hvorefter de 
bliver hårde med glat struktur og flot finish.

Skulpturer af tråd-skeletter, styropor og lign. kan 
beklædes med modelleringsmasse, og der er flere 
masser at vælge imellem. Ønsker du et farverigt, 
blødt og smidigt materiale, anbefaler vi vores Clay-

produkter. Skal udtrykket derimod være mere råt 
og naturligt, foreslår vi beton, papmaché pulp eller 
gipsgaze.

Til skulptur-
arbejde/ 

beklædning 
af emner

Til figurer og 
brugskunst, 

der brændes

Naturler bruges til figurer og brugskunst, der ønskes 
brændt for optimering af styrke, mulighed for glasur 
og finish i øvrigt. Vi tilbyder naturler (lertøjsler) 
i flere farver. De tåler 1000-1300 °C (elektrisk 
keramikovn, rakubrænding på bål osv.). Men emner 

af naturler kan selvfølgelig også bare hærde op 
ved stuetemperatur præcis ligesom selvhærdende 
ler, hvis du netop går efter et råt udtryk og en porøs 
struktur.

Det er finmotorisk udfordrende at modellere 
mindre figurer. Derfor er det en fordel for især børn, 
at modelleringsmassen ikke kræver for meget 
bearbejdning og nemt kan fastgøres på andre 

materialer. Ønsker du et farverigt udtryk, anbefaler 
vi Clay-produkter, som findes med forskellig 
struktur. Skal udtrykket derimod være mere som 
traditionelt ler, anbefaler vi selvhærdende ler.

Til figurer og 
små pynteting, 
der hærder ved 
stuetemperatur

Til figurer, der 
ikke hærder

Vi anbefaler at vælge en blød modellérvoks/-
masse, hvis det er børnene, som skal modellere 
figurer. Typerne er meget nemme at formgive i og 
især velegnede til leg og sansestimulering af børn. 
Du skal faktisk kun tage stilling til, hvilken struktur og 

finish du ønsker. Ostevoks er derimod for større børn 
og voksne, da den før brug skal opvarmes. Den 
bruges til traditionel modellering og til beklædning 
af tråd-skeletter.

Hvilket produkt skal jeg vælge til modellering?
Kom godt i gang

• Paverpol skulpturlim
• Sandy Clay®
• Sticky Base




