Black Forest Kage
Materialer/værktøj

~~~~~~~~~~~~~~~
*Et stykke træ-rundstok 2 cm i diameter, ca. 2 cm høj
*Hvid tekstilmaling (til at male på T-shirts el.lign. med)
*Mørkebrun og hvid akryl maling.
*1 fin pensel
*1 lille pensel som har stivere penselhår
*Tynd tacky glue
*Fin granuleret brunt ballast til modeljernbane.
*Fin sandpaper
*Mørk kirsebær Fimo
*Rød tyk tråd til stilkene på kirsebærrene. (Jeg trak mine gennem noget bivoks for at gøre
dem stive, men du kan også putte lim på og lade det tørre så stilken vil blive stående)
*Lille skarp saks
*Sy-nål

Sådan laves kirsebærrene
*Lav 6 - 8 små røde kugler af Fimo, ikke større end 4 mm i diameter. Antallet er afhængig
af hvor mange stykker kage du vil have. (se illustrationen, der er brugt 6.)
Prik et hul i midten af hvert kirsebær med en nål, stort nok til at tråden kan gå igennem.
Bag dem efter anvisningen på pakken.
*Klip stykker af tråden, ikke længere end 5 mm og dyp dem i lim og placer dem i hullet i
kirsebærrene. (Du er måske nødt til at ”trimme” trådene lidt, men vær sikker på at de bliver
lige lange.)

Sådan “samles” kagen
*Med sandpapiret slibes stykket af rundstokken, så det bliver fint og glat.

*Hvis du har en båndsav, kan du nemt save et trekantet stykke af rundstokken ud, som vist
på illustrationen. Eller du kan forsigtigt save det ud i hånden med en lille sav. (Dette er
valgfrit, men det tages alligevel med i vejledningen.)
*Bor hul i rundstok-stykket og i det trekantede stykke og sæt tandstikkere i hullerne. Dette
for bedre at kunne holde delene når de skal males.
*Mal indersiden af kagen og indersiden af det trekantede kagestykke brun.
*Når den brune maling er tør, males en fin hvid vandret stribe (skal ligne crème/flødeskum
mellem lagene) på bade kagen og på begge sider af det trekantede kagestykke.
*Kom nu hvid tekstil maling på ydersiden af kagen og fordel det jævnt. Penslen med de
stive børster er her god til at lave struktur med. Efterhånden som du arbejder med det, kan
du også lave små ”hvirvler” når det er ved at tørre.
*Mens malingen stadig er “våd” rulles kagen forsigtigt i det brune ballast, så det bliver
jævnt fordelt på ydersiden af kagen og på det trekantede stykke. Vær forsigtig med ikke at
få noget op på toppen af kagen.
*Lim kirsebærrene på kagen som vist på illustrationen.
*Lim kagen på et fad eller lignende.

