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Casco er et av Nordens mest kjente varemerker innen sitt segment og Nordens største produsent og leverandør av lim, og har også en sterk 
posisjon innen fugemasser, sparkel og produkter for montering av keramikk. Siden 1928 har Casco utviklet produkter som gjør det enklere 
både for fagfolk og forbrukere som velger å gjøre jobben selv. Casco er i dag totalleverandør innen byggevarer, og samtlige produkter er 
miljødeklarerte og kvalitetssikrede.  

 

Lag egne kunstverk av gamle aviser 

Det er både enkelt og gøy å lage kunst av gamle aviser. Det passer for små og store, og 

collageteknikken gir deg uendelig mange muligheter. Sammen med designer og blogger Sofia 

Brolin viser Casco hvordan du kan skape noe nytt til hjemmet og lykkes med dine 

hobbyprosjekter i vår. 

Ifølge Nordicom, nordisk informasjonssenter for medie- og kommunikasjonsforskning, leser 

49 prosent av Sveriges befolkning mellom 9 og 79 år blader og tidsskrifter. Vi velger også å lese 

aviser hjemme, og ifølge en ny undersøkelse utført av  TS Orvesto Konsument 2013:3  leser hver 

svenske i gjennomsnitt 4,5 tidsskrifter per kvartal.  

– Casco vil inspirere folk til å bruke ting og materialer de allerede har hjemme. Som oftest ligger 

det mange timers arbeid bak en avis, og det å gjenbruke innholdet og lage nye bilder er både 

bærekraftig og kreativt, sier Lena Eliasson, Product Manager i Casco. 

Casco Limstift passer ypperlig til papp, papir og foto. Dette er en vannbasert, gjennomsiktig limstift 

som er lett å påføre, og som tørker raskt. Limet er også vannoppløselig og lett å vaske bort.  

– Denne hobbyaktiviteten passer for alle, spesielt de aller minste, siden Casco Limstift er lett å 

bruke. Bruk papir du allerede har hjemme, som aviser, blader, tapetrester og gammelt gavepapir. Er 

du mer avansert og trenger inspirasjon til motiv, anbefaler jeg å se på kubistiske kunstverk. Det er 

masse å hente hos kunstnere som Picasso og Matisse, sier designer og blogger Sofia Brolin. 

 

http://www.casco.se/
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Slik lager du din egen tavle 

 Begynn med å klippe ut biter og sorter dem etter farge. Du kan godt skjære i eller rive opp 

papiret også; det kommer an på hva slags uttrykk du vil ha. 

 Skisser opp en mal, så er det enklere å få det som du vil. Eventuelt kan du prøvelegge alle 

bitene, ta et bilde og bruke det som mal. 

 Hvis noen partier skal være hvite, som for eksempel en bakgrunn, så blir det penest om du 

bruker hvite papirbiter der også.  

 Bland gjerne matt og glanset papir for å få et mer levende uttrykk. 

 Casco Limstift påføres ved å trykke stiften mot papiret og dra langsomt over overflaten. 

Automatpakningen bidrar til at limet automatisk påføres i et tynt og jevnt lag. Lim fast 

papiret rett etter at limet er påført. 

 

Hobbytipset finner du i den vedlagte PDF-filen og på www.casco.no/pyntogfiks 

Det ligger bilder av hobbytipsene for publisering på Flickr: www.flickr.com/cascocraft 

 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:  

Arne-Johnny Tveraabak, markedskoordinator, CASCO SCHÖNOX NORWAY AS 

Telefon:  66 81 94 32, E-post: tveraabak.arne-j@no.sika.com  

 

http://www.casco.se/
http://www.casco.se/pyssel
http://www.flickr.com/cascocraft
mailto:strand.emma@se.sika.com

