
Det gamle vaskehu s indrett es som ungdom sbolig. 
 
Vaskehuset er bygget efter en gammel skitse i Signalposten (modeljernbaneblad). 
 

Materialer: 
Huset, grunden, figurerne og alle de øvrige ting* er lavet lavet helt fra grunden, som det 
nok også vil fremgå af materialelisten. 
 

Pap og papir i flere varianter samt sølvpapir. 
Tynde trælister og naturgrene 
Klar plast og tynd kobbertråd. 
Murstenspræget plastplade  
Plysstof og græsmåtte  
Plast krydderurter af 3 forskellige typer, en mærkelig grøn plastplante samt 
blomstertape. 
Fint akvariegrus, fint sand og kaffegrums 
Tin til støbning af figurer 
Klar, mat spraylak, temperafarve og Humbrol hobbymaling 
Bundplade af blød cellotex    

* murstene i husets mure er lavet af en færdigkøbt plastplade (), græsmåtten er en rest 
(Heki) og de tre gamle vinduer stammer fra et byggesæt, de er dog gjort kortere og 
bagkanten er fjernet. 
 

Byggebeskrivelse: 
 
Grunden. 
 
Græs og ukrudt. 
 

Det ikke vedligeholdte græs m.m. rundt om huset er et stykke plysstof, som er 
farvet grønt i bunden med bejse.  For oven er stoffet malet vissengrønt-gult-
brunt med temperafarve. 

 
Stort træ. 
 

Stammen er en naturgren, hvori der er boret huller til grenene. Disse er "plast-
persille". De tykkere grene er beklædt med blomstertape og persillebladene er 
dækket med grønt skumgummi-smulder. 

 
Gamle selvsåede buske mellem vaskehuset og pilehegnet. 
 

Er et eller andet grønt plantevæsen af plast. 
 
Fliser. 
 

De gamle fliser, malet pap, foran dørene og fliserækken ind til hovedhuset 
(ikke med her) anes i græsset, hvor de danner fordybninger. 

 



Hegn. 
 

Hegnet ind til naboen er af små naturgrene med rynd kobbertråd (stjålet fra 
belysningsvæsenet?) imellem. 
Langs hegnet er der sat pil lavet af en "plast-krydderurt" der er klippet i små 
skud, ændret lidt i farven og sat i to rækker. 

 
"Hos naboen". 
 

Naboens muldjord i bedet er tørret kaffegrums, hans velplegede plæne et 
stykke færdigkøbt græsmåtte. 
Planter og blomster er dele af en ”plast-krydderurt”, blomsterne er papir. 
Hvidkålen er af grønmalet sølvpapir. 

 
Nyere ændringer på grunden. 
 

Visse steder er græsset træmpet ned. Dette er lavet ved at spray klar lar på 
græsset og derefter forme det medens lakken klistre. 
 
På gårdspladsen er græsset klippet, der er strøet grus på området foran 
vaskehuset, ikke ligefrem jævnt fordelt og hjulsporne er ikke helt væk. 

 
Vaskehuset. 
 

Murene består af tre lag: pap, plastplade med mursten og tapet med bagsiden 
udad. 
Vinduer og døre: Trælister på papir og med klar plast ruderne 
 
Tapetet iluderer pudsede områder. Det er revet væk, der hvor pudsen er 
faldet ned, og skåret væk, der hvor det tidligere var vinduer og døre. 
Den frie puds er malet grå. 

 
Skorstenen er af pap beklædt med plastmursten og overstrøget med lidt puds, 
grå maling. 

 
Taget er pap, der på oversiden er beklædt med tagpap af silkepapirstrimler, 
hvorefter det er malet sort (bemærk den ufærdige inddærning omkring 
skorstenen, som endnu ikke er blevet pudset).  
På tagets undersiden ses brædderne, risset og malet brune, og de bærende 
bjælker, tynde lister, samt en ny bærende træsøjle, gren fra haven, ved husets 
hjørne. 

 
Efterladenskaber fra vaskehuset blev brugt. 
 

Tørrestativet bestående af to standere med tværbjælke for oven er af tynde 
lister. Snovene er for længst gået til. 

 



Zinkbaljer af pap, rester af murværket, plastmursten og pap, omkring 
gruekedlen. 

 
Skraldespand af låget fra en tandpastetupe. 

 
Gamle vinduer (afkortede plastvinduer) og døre af trælister. Rester af 
skillevægge og nedfaldet puds (også langs ydermurene). 

 
Nye materialer m.m. .  
 

Isolation i pakker, tegnet og printet på PC 
 
Mursten Tegnet på PC, paller af små lister, mørtel i sække af fimoler, og 
sandbunke med skovl 
 
Stilads foran huset bestående af 3 halve tønder, lavet af pap, og et par 
brædder, lister. Mureren er som de øvrige figurer hjemmestøbt. 

 
Stige ved skorstenener lavet af lister. 
Spand, af pap, og kost til tjæring af taget. 
 
Malerbøtter af sugerør og pap (se malerprøver på husets bagside). 

 
Figurer.    
 

Alle figurer er støbt af tin i gummiforme lavet efter egne modeler modeleret i 
fimoler. 
 
Murer, tømrer (en stor mand op godt 2 m) og hund (mastin de los pirineos, 
verdens tungeste hund) 
Kat i pilehegnet og hund hos naboen (bemærk dens krokketkuglen og 
buerne). 


