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Šio projekto metu pro-

jekto dalyviai bando 

atgaivinti ir populiarinti 

rankų darbo popieriaus 

gamybos iš surinkto pa-

naudoto popieriaus ga-

mybos būdus. Tai pana-

šus gamybos būdas į 

daugelyje šalių gilias 

tradicijas turintį papje 
maše. Papje maše idėja 

iš popieriaus masės da-

ryti trimačius erdvinius 

daiktus egzistavo nuo 

popieriaus atsiradimo 

laikų. Manoma, kad pa-

pje maše išrasta II a. pr. 

m. e. Kinijoje. Papje 
maše gaminiai įvairiais 

laikais buvo madingi ne 

vienoje šalyje. 

Dirbiniai gali būti formuojami rankomis, atspaudžiami arba 

liejami formose. Iš paruoštos kietesnės popieriaus masės 

galima lipdyti (panašiai kaip keramikoje) nedidelius trima-

čius objektus, o panaudojant atraminius karkasus galima 

sukurti ir didelio formato erdvines kompozicijas. Pagamin-

tas ir išdžiovintas daiktas sutvirtėja - tuomet jį galima deko-

ruoti įvairiomis tapybos, grafikos technikomis, naudoti ink-

rustaciją ar raižybą. Galutinė apdaila gali būti keli sluoks-

niai lako (tokie gaminiai būna atsparūs aplinkos poveikiui). 
. 

Rankų darbo popieriaus masė gali būti vartojama 

įvairiems buitinės paskirties objektams (žaislams, puode-

liams, padėklams, dekoratyviniams dirbiniams) kurti. Dar 

ši popieriaus masė gali būti naudojama įvairioms vaizdi-

nėms priemonėms gaminti, t.y. maketams, muliažams ir 

reljefiniams žemėlapiams. Taip pat iš šios masės daromi 

patrauklūs ir originalūs papuošalai eglutei, kaukės, šventi-

nės dekoracijos, įvairūs suvenyrai, net baldai. Iš drėgnos 

popieriaus masės galima suformuoti įvairiausius objektus: 

aplikuoti puodukus, dėžutes, vazas, obuolius, balionus, 

kriaukles ir t.t. Masę spaudžiant į kokią nors formą gali 

būti  daromi serijiniai gaminiai. 

Iš skystos popieriaus masės galima lipdyti įvairias formas, 

dekoratyvines kompozicijas, puošybinius 

elementus. Sujungus skirtingų atspalvių masės derinius 

galima sukurti ornamentines kompozicijas. 

Didžiausias šios masės privalumas tas, kad jos nereikia 

degti, o pačių darbų neapriboja keramikos 

krosnies dydis, todėl juos galima daryti mažus ir labai di-

delius. Priklausomai nuo masės storio, klijų koncentraci-

jos, galutinės apdailos priklauso kūrinių ilgaamžiškumas. 

Papje maše (pranc. papier-mâché – „kramtytas popierius“) 

– plastiška popieriaus skiautelių pavidalo žaliava arba šla-

pia masė, paprastai sumaišyta su rišikliais, bei kitomis pa-

pildančiomis medžiagomis (gipsu, krakmolu, kalkėmis, 

smėliu ar panašiai) ir vartojama įvairios paskirties objek-

tams kurti (dekoratyviniams dirbiniams, įvairioms skulptū-

roms, reljefams, interjero elementams ir t.t.).  

Projekto dalyvių naudojama iš panaudoto popie-

riaus pagaminta popieriaus masė yra neįprasta medžiaga. 

Tai labai pigi, paprasta, lengva ir įdomi medžiaga. Panau-

dotas popierius gali virsti ir mase, iš kurios galima lipdyti, 

išlieti naują unikalų popieriaus lapą ar transformuoti bet 

kurį daiktą į meno kurinį. Popierius atrandamas iš naujo - 

tai nesibaigiančių galimybių medžiaga. 

Dabartiniame pasaulyje žmogus įtrauktas į nuolatinės sku-

bos būseną. Tai žmogus – vartotojas, vartojantis nuolat ir 

kuo daugiau nevertingų, trumpalaikių daiktų. Tačiau šia 

vartotojiška kultūra  žmonės jau persisotino. XXI a. vėl at-

sigręžiama į natūralias, ekologiškas medžiagas, sugrįžtama 

Ši technologija – puiki galimybė išreikšti savo gebėjimus 

kurti, tapti originalių daiktų kūrėju, nes medžiagos lengvai 

prieinamos, mažos darbo sąnaudos,  nesunkiai išmokstami 

pagrindiniai rankų darbo popieriaus gamybos  įgūdžiai ir, 

svarbiausia, galimybė perdirbti popieriaus atliekas. Nes-

varbu, kad tai tik paprasta medžiaga – popieriaus. Ji suge-

bėjo įkvėpti senovės ir šiuolaikinius menininkus sukurti 

jaudinančius ir originalius kūrinius. Ir ši tradicija gali būti 

tęsiama XXI amžiuje. 

Rankų darbo popieriaus masė 
(papje-mašė) 
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The used and recycled paper mass that 

project participants are using is not an 

ordinary mass. It is a very cheap, easy 

and interesting to use material. Recycled 

paper can be turned into a mass which 

can be used to form shapes, to produce 

paper sheets or simply turn an ordinary 

item into a piece of art. It is a way to 

discover paper again – it can become a 

material for endless possibilities.  

During this project, all project 

participants are trying to bring 

back to life recycled handmade 

paper making techniques and 

popularize it. These techniques 

are rather similar to a widely 

known, traditional in many other 

countries technique – papier ma-

che. An idea to recreate three-

dimensional shapes appeared at 

the same time when the paper 

was invented. It is thought that 

papier mache appeared at II 

century BC in ancient China. 

Items made using this technique 

were popular in many other 

countries as well.  

In the modern world every person is 

constantly in a hurry. This kind of per-

son is a consumer of many short-

termed, worthless things. But now peo-

ple are becoming satiated of such con-

sumer lifestyle. In XXI century, natural 

and ecological materials are returning 

Paper mass products can be shaped using hands or casted and 

imprinted with moulds. A rather firm paper mass can be used to cre-

ate smaller three-dimensional objects but for the bigger ones sup-

porting carcass is necessary. Completed and dried item becomes hard 

so then it can be decorated with various painting, graphics, inlay and 

carving techniques. To finish the decorating, item can be covered with 

several layers of varnish (to protect from environmental impact).  

Handmade paper mass can be used for creating various pur-

pose objects (toys, mugs, trays, decorations). Also, paper mass can be 

turned into visual aids like models, dummies, relief maps. Moreover, 

people use paper mass to create pleasing and original Christmas orna-

ments, masks, other festive decorations, souvenirs and even furniture. 

Damp paper mass can be applied onto various objects: mugs, boxes, 

vases, apples, balloons, seashells, etc. In order to produce series of the 

same item, paper mass is pressed against a mould. Liquid paper mass 

can be shaped into all kinds of shapes and decorative elements. When 

combining different colour masses, ornamental composition can be 

achieved. Paper mass has a huge advantage over the clay in ceramics 

– you do not need to kiln it and you are not limited by the size of the

kiln so you can make any size you prefer. The longevity of a paper 

mass item is determined by the thickness of the item, glue concentra-

tion and final finish.  

This technology is a great way to express one‘s creativity and 

to become an artist because the materials are inexpensive and easily 

accessible, the process is easy to learn and not tiring, but the most im-

portant thing – it helps to recycle paper waste. It is not just some pa-

per; it is something that inspired ancient and modern artists to create 

magnificent and touching pieces of art. This tradition can be success-

fully continued in XXI century as well.  

Papier mache (French – papier- mâché 

– „chewed paper“  is a flexible material

consisting of wet paper pieces or pulp, 

bound with an adhesive and other addi-

tional materials (starch, gypsum, calcx, 

sand, etc.) and used for creating various 

object (decorative pieces, sculptures, 

shapes, elements of interior, etc.).  

Handmade paper mass 
(papier mache) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Composite_material
http://en.wikipedia.org/wiki/Paper
http://en.wikipedia.org/wiki/Starch
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Darbui reikia surinkto pa-

naudoto popieriaus, kuris 

gerai sugeria drėgmę ir 

kurį galima suklijuoti. Tam 

geriausiai tinka neįklijin-

tas popierius (laikraštinis, 

vyniojamasis, sąsiuviniai, 

senos knygos ir t.t.). Kli-

juojant gaminį šia technika 

ant dirbinio galima sukurti 

įspūdingą paviršiaus fak-

tūrą ar  įspausti tekstūrą. 

Išdžiūvusius gaminius ga-

lima pjaustyti, poliruoti ar 

dažyti, galima impregnuoti 

tinkamais vandeniui atspa-

riais dažais. 

1. Iš skystos popieriaus masės

Iš skystos popieriaus masės galima lieti po-

pieriaus lakštus, reljefus (bareljefus, meda-

lius, žaislus ir pan.), nusausinus popieriaus 

masę - kurti erdvinius objektus. 

Skysto popieriaus masei pagaminti reikia 

popieriaus, klijų, buitinio elektrinio trintu-

vo, indo popieriui malti ir šiek tiek vandens. 

Šiai masei gaminti tinka žurnalų, biuro, są-

siuvinių, laikraščių ar kitas panaudotas po-

pierius. Jei masei paruošti turima mažai lai-

ko, naudojamas tualetinis popierius ar ser-

vetėlės. Šiuo metu galima nusipirkti jau pa-

ruoštų popieriaus granulių. 
Suplėšytas ir išmirkęs popierius susmulki-

namas elektriniu trintuvu. Priklausomai nuo 

popieriaus rūšies masę galima virti 0,5-1,5 

valandos (kol popieriaus plaušai ims skysti) 

ir tik tada ją sumalti. 

Tokios popieriaus masės plaušai būna il-

gesnės struktūros ir ypač tinka gaminti ran-

kų darbo 

popierių. Iš šios masės galima lieti arba iš-

semti unikalius popieriaus lakštus. 

( Aprašymas ir nuotraukos bus vėliau) 

Rankų darbo popieriaus ma-
sės gaminimo metodika 
Rankų darbo popieriaus masės 

gamybos technologija nesudėtin-

ga. Šia technika galima kurti po-

pieriaus lakštus, ją pritaikyti ga-

minant įvairius buitinės paskirties 

objektus (žaislus, puodelius, pa-

dėklus, dekoratyvinius dirbinius, 

įvairias skulptūras ir t.t.) ar su-

kurti erdvinius ar plokštuminius 

meno kūrinius. 

2. Iš kietos popieriaus masės

Iš kietos popieriaus masės galima gaminti erdvinius daiktus. Sumaltą 

popieriaus masę reikia nusunkti ir, įpylus rišiklio (pvz. 1/3 „Lipalo“ visai 

popieriaus masei), pagaminti lipdymui tinkamą popieriaus masę. Į gautą 

apysausę masę galima įminkyti pjuvenas, kalkes, smėlį, linų sėmenų alie-

jų, gipso miltelius, cementą, trintus kiaušinių lukštus, kreidą, klijus, bali-

nimo priemones ir t.t. Gerai paruošta masė primena plastiliną ar molį - iš 

jo galima formuoti įvairius gaminius.  

Lipdant įvairias skulptūrėles atraminius karkasus galima padaryti iš vie-

los, kartono, pakuočių, plastikinių butelių, balionų ar kitų medžiagų. Juos 

apvyniojus audinio juostomis ar popierine izoliacine juosta galima for-

muoti būsimą darbelį. Nedideliems darbeliams atramų nereikia. 

Pridedant į gaminius gvazdikėlių aliejaus, druskos, cinamono ar kitų prie-

dų galima apsaugoti juos nuo pelėsio, suteikti malonų kvapą. 

Darbas su popieriaus mase panašus į keramiką. Kad nebūtų per storas 

popieriaus sluoksnis, 

rekomenduojama naudoti formas. Toks gaminys lengviau ir tolygiau iš-

džiūsta. 

Pagal medžiagos paruošimo ir apdoroji-

mo pobūdį dirbiniai iš rankų darbo po-

pieriaus masės gali būti gaminami: 

1. Iš skystos popieriaus masės;

2. Iš kietos popieriaus masės;

3. Iš plėšytų gabaliukų.
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1. Liquid paper ma
 Liquid paper mass can be casted into paper sheets 

and reliefs (bas-reliefs, medals, toys, etc.) while 

drained paper mass can be turned into dimensional 

objects.  

In order to prepare liquid paper mass, you need paper, 

glue, and electric food mixer, a bowl for mixing and a 

little bit of water. For this mass you can use maga-

zines, office paper, notebooks, newspapers and other 

types of used paper. If you are short on time, you can 

use toilet paper or paper towels instead. Nowadays, it 

is also possible to buy ready-to-use paper pellets.  

After paper is ripped into pieces and left for some 

time to soak in water, it can be mashed with the elec-

tric mixer. Depending on the type of paper, mass can 

be boiled for 0,5-1,5 hour (until paper fibre will start 

to fall apart) and only then mashed into mass. Such 

paper mass has different paper fibre structure and thus 

is especially suitable for making handmade paper. It 

can be casted into unique paper sheets.  

Handmade paper  
mass making methodology 
Handmade paper mass making 

technique is not difficult. By us-

ing this technique, various house-

hold items (toys, mugs, trays, 

decorations, sculptures) items 

and dimensional or planar pieces 

of art can be created.  

2. Hard paper mass
Hard paper mass can be used to produce dimensional ob-

jects. After mashed paper mass is drained out, you have to 

poor in some adhesive (ex. 1/3 of white glue for the all paper 

mass amount) to prepare a substance suitable for shaping. 

Now you can also add some sawdust, calx, sand, linseed oil, 

gypsum powder, cement, crushed egg shells, chalk, glue, 

lighteners, etc. If the mass is prepared properly, it resembles 

modelling or simple clay and can be used to form various 

objects.  

If you are making a sculpture, you can make a supportive 

carcass from wire, cardboard, packages, plastic bottles, bal-

loons and other materials. After you wrap around it with 

some cloth or paper duct tape, you can start shaping your art 

piece on it.  You do not need support when working with 

smaller objects.  

By adding some clove oil, salt, cinnamon and other addi-

tives, you can protect your items from moulding and also 

improve their smell. Working with paper mass is similar to 

ceramics. In order not to make a layer that is too thick, it is 

advised to use moulds thus such item will dry easier and 

more evenly.  

Depending on the material preparation 

and processing type, items from hand-

made paper mass can be produced from: 

1. Liquid paper mass;

2. Hard paper mass;

3. Ripped pieces.

To begin with, you need col-

lected used paper which is ab-

sorbent and can be glued to-

gether. For this purpose, glue-

free paper is the most suitable 

(newspapers, wrapping paper, 

notebooks, old books, etc.). 

Using this bonding technique 

allows to achieve various ef-

fects – to create unusual sur-

face texture of to imprint an 

ornament. After the item dries, 

it can be cut, polished, painted 

or impregnated with waterproof 

paint.  



 6 

3. iš panaudoto popieriaus plėšytų gabaliukų

(lakštinė papjė mašė) 

Formos gali būti gaminamos iš įvairiausių medžiagų: plastilino, gipso, molio, karto-

no pakuočių, vielos ar vielinio tinklo, balionų, plastikinių butelių, sugniaužtų ir apvy-

niotų popierine klijavimo juosta popieriaus gniužulų ar net daiktų, kurių formą nori-

ma padaryti. 

Pastarieji daiktai turi būti išimami išdžiūvus gaminiui (reikia perpjauti popieriaus 

sluoksnį per pusę ir ištraukti formai panaudotą daiktą). Gautos abi pusės vėl sujun-

giamos popierine lipnia juosta ir užmaskuojamos dar keliais popierių skiaučių 
sluoksniais. Kad popierius nepridžiūtų prie indo sienelių, prieš klijavimą formą gali-

ma padengti maistine plėvele, vazelinu, patepti aliejumi, ar kitais riebalais.  Pirmą 
sluoksnį galima klijuoti tik iš vandenyje sudrėkintų popieriaus skiaučių (be klijų!). 

Popieriaus skiautės ant formos klijuojamos sluoksniais. Užklijavus 5-6 sluoksnius 

dirbinys džiovinamas. Džiovinimo procesas turi būti lėtas - geriausia palikti patalpo-

je. Po paros darbą galima pratęsti. Jei dirbinys nedidelio formato gali pakakti 5-6 

sluoksnių . Didesniam gaminiui tenka užklijuoti dar 5-6 sluoksnius ir vėl palikti iš-

džiūti. Galutinė apdaila galima tik pilnai gaminiui išdžiūvus. Džiovinant orkaitėje ar 

džiovintuvu popieriaus dirbinys gali deformuotis. Todėl tokį dirbinį geriausia džio-

vinti pamažu, pastovios kambario temperatūros gerai vėdinamoje patalpoje. 

 (Aprašymas ir nuotraukos bus vėliau) 

Rankų darbo popieriaus masės gamyboje gali būti naudojama: 

� smulkintos odos atraižos, skudurai, smėlis, pjuvenos, kiaušinių lukštai, kalkės, kreida 

(popieriaus masės gamybai); 

� potašas, kalio karbonatas K2CO3( kaip apsauga nuo graužikų ir vabzdžių); 
� tabako lapai, česnakas, cinamonas, gvazdikėliai, druska (kaip apsauga nuo pelėsinio 

grybelio); 

� derva – eglių sakai, ar pušų sakai (gaminio paviršiaus išlyginimui); 

� želatinas, agaragaras, miltai(ryžių, rugių, kviečių), krakmolas, kiaušinui baltymas, 

žuvų klijai, metilceliuliozes pasta (popieriaus masės rišiklio gamybai). 

Gaminant dirbinius iš panaudoto popieriaus plėšytų gabaliu-

kų (lakštinė papjė mašė), popierius suplėšomas į skiauteles ar 

juosteles, nes iškirptų juosteliu kraštai blogiau limpa, jos raukš-

lėjasi. Plėšytos skiautelės sukimba glaudžiau ir tvirčiau, sudary-

damos vientisą sluoksnį. Jos gali būti įvairių dydžių, formų ir 

spalvų. Tarpusavyje galima klijuoti ir didelius popieriaus lapus. 

Geriausia turėti bent dviejų skirtingų rūšių panaudoto popie-

riaus skiaučių (pvz. vyniojamo ir laikraštinio popieriaus). Sukli-

juotos skirtingų rūšių skiautės sudaro lygesnį ir vientisesnį 

sluoksnį. 

Paruoštos panaudoto popieriaus skiautės mirkomos rišiklio 

(pvz.lipalo skiesto vandeniu) vonelėje, kol suminkštėja ir įmirks-

ta. Tada jos klijuojamos ant pasirinktos formos. Klijuojant kiek-

viena skiautelė turi būti labai gerai prispaudžiama pirštais, tarp 

jų neturi likti tarpų. Vienos skiautelės kraštas visada turi dengti 

kitosskiautelės kraštą.  
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The form can be made from various materi-

als such as plasticine, gypsum, clay, card-

board packages, wire or wire mesh, bal-

loons, plastic bottles, crumpled paper balls 

secured with paper duct tape or even the 

items that are being imitated. In this case, 

the item has to be removed after the paper 

has dried (you need to cut through a paper 

layer and remove the item within). When 

you have two pieces of your duplicated 

item, you have to connect them through the 

cut area and secure them with paper duct 

tape; afterwards, add few more layers of 

paper pieces to hide the cutting line. In or-

der to avoid the paper being stuck on the 

object you used, cover it with food wrap-

ping film, vaseline, oil or other grease. The 

firs layer must be applied from pieces 

dipped in simple water (no glue!). Paper 

pieces are then glued layer by layer. After 5

-6 layers the item has to be allowed to dry. 

The process of drying has to be slow so the 

best choice is to leave it indoors. After 24 

hours, the gluing may be continued. If the 

item scale is rather small, 5-6 layers might 

be enough. For a bigger item you should do 

the layering twice. You can decorate your 

item only when it is completely dry. If you 

would use hair dryer of oven to shorten the 

process of drying, the item might deform so 

it is the best to leave it in a room with good 

ventilation and stable temperature and al-

low it to slowly dry by itself.  

When producing handmade pa-

per mass you can add: 

 small pieces of leather or other 

fabric, sand, sawdust, egg shells, 

calx, chalk (for making paper 

mass); 

 potash, potassium carbonate 

K2CO3 (as protection from ro-

dents and insects); 

 tobacco leaves, garlic, cinna-

mon, cloves, salt (as protection 

from mould fungus); 

 resin from spruce or pine (for 

evening out the surface); 

 gelatine, agar agar, flour (from 

rice, rye, wheat), starch, egg 

whites, fish glue, methyl cellu-

lose paste (for producing paper 

mass adhesive).  

When producing items from ripped pieces of used pa-

per (sheet papier mache), paper has to be ripped into 

pieces or strips by hands, otherwise, pieces cut with 

scissors will wrinkle at sides and will not adhere to 

each other properly. Hand ripped pieces adhere better 

and form one firm layer. Such pieces can be of any 

size, shape or colour. You can even use whole paper 

sheets. The best choice is to at least two different types 

of paper pieces (ex. Wrapping paper and newspapers); 

the final result will be more even and firmer.  

Prepared pieces of used paper are soaked in a bowl 

with adhesive (ex. white glue diluted with water) until 

it softens and absorbs enough water. Then, the pieces 

are glued onto a chosen form. When gluing, it is very 

important to press every piece with your fingers so 

there would be no gaps between them. One end of the 

piece should always cover another piece.  

3. ripped pieces of used paper
(sheet papier mache) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_carbonate
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