Ohh

M A M A I A N N O N S S A M A R B E T E M E D PA M P E R S

Happy babyshower alla gravida! I en artikelserie i
åtta delar guidar mama i samarbete med Pampers
till den perfekta babyshowern. Så här fixar du
snyggaste blöjtårtan – steg för steg.

shower!

Skapa en
blöjtårta
i 4 steg

– S a här
gör du:
DU BEHÖVER:

1-2 paket Pampers New
Baby-blöjor
Kräppapper (eller liknande
mer ”töjbart” papper)
Sax
Kartong i olika färger
Papperspinnar
Washitejp (eller någon annan
tejp som inte förstör blöjorna)
Så där, nu är du redo!

MAMA & PAMPERS
ÄLSKAR BABYSHOWERS
82 mama

Läs alla delar om hur du fixar den perfekta babyshowern på mama.nu/pampers
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GÖR SÅ HÄR –
4 ENKLA STEG

1

Bygg tårtan
i 3 lager

Börja med att rulla
blöjorna och tejpa så de
håller sig ihoprullade. Du
kan själv välja hur bred tårtbottnen ska vara. Ett tips är
att ha ungefär 20 blöjor i det
understa lagret, så att tårtan
kan stå stadigt. Använd sedan cirka 2/3 så många blöjor för det andra lagret och
cirka 1/3 så många blöjor för
det tredje, översta, lagret.

2

Dekorera
tårtans
olika lager

Klipp ut kräppapper i breda
remsor och använd tejp för
att sätta fast dem runt varje
lager på tårtan. Du kan även
klippa ut smalare remsor av
kräppapper i en annan färg
och fästa över de breda – då
blir tårtan mer färgglad!

3

Skapa 5
stycken torn

4

Gör 5
stycken
flaggor

När du är klar med
alla tre lager är det dags att
göra torn. Rulla fem blöjor,
och på med kräppapper
runt. Klipp sedan ut fem
stycken halvmånar ur kartongen, forma till koner och
tejpa ihop.

Klipp ut fem trianglar ur kartongen och tejpa fast på
papperspinnarna så de bildar små flaggor. Stick ner
flaggorna i tornen. Tada! Ett
superfint slott att överraska
din gravida väninna med på
babyshowern!

