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Godaste partytårtan Godaste partytårtan 
bygger du av plättar. bygger du av plättar. 
Varva plättar, äppelmos 2Varva plättar, äppelmos 2Varva plättar, äppelmos 2Varva plättar, äppelmos 2och vispad grädde tills 2och vispad grädde tills 2och vispad grädde tills 2och vispad grädde tills 2du har en liten pyramid. 2du har en liten pyramid. 2du har en liten pyramid. 2du har en liten pyramid. 2Tryck ner tårtljus på 2Tryck ner tårtljus på 2Tryck ner tårtljus på 2Tryck ner tårtljus på 2toppen. Ringla 2toppen. Ringla 22toppen. Ringla 2lönnsirap över 2lönnsirap över 2lönnsirap över 2lönnsirap över 2
och servera och servera 
med vanilj-med vanilj-
glass. Gör 
en pyramid en pyramid 
till varje 
gäst.

5. Ett party blir  Ett party blir 
extra festligt extra festligt 
med ett tema. ett tema. 
Skriv temat Skriv temat 
i inbjudan och i inbjudan och 
be gästerna be gästerna 
komma utklädda.komma utklädda.
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          Får inte hela           Får inte hela 
klassen plats hemma? klassen plats hemma? 
Fråga på fritids 
om ni kan få 
låna deras 
lokaler och ha 
kalaset där.

       En ätbar popcorn-
       girlang får du om 
du trär upp massor av 
popcorn på en jättelång 
tråd med hjälp av en nål.

Dela ut kritor till 
gästerna. Låt dem 
dekorera pappersduken.
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8
Festen får riktig Festen får riktig Festen får riktig 
discostämning discostämning discostämning 
med en med en med en 
karaoke-karaoke-karaoke-
maskin.maskin.
Finns att hyra Finns att hyra Finns att hyra 
i musikaffärer.i musikaffärer.i musikaffärer.

10. En annor-
lunda skattjakt
gör du så här: 
Snitsla en klurig 
bana med en jätte-
lång lina runt hela 
kalaslokalen. Lägg 
alla godispåsarna 
i änden på linan.

Skicka en 
annorlunda inbjudan

kompisarna. Skriv inbjudan 
på ett papper som du rullar ihop 

och trycker in i en hushållspappersrulle. 
Tejpa rullens kanter, skriv adress, sätt på 

porto och skicka med posten.

Falukorv och potatismos 
blir en festlig kalasrätt om 8blir en festlig kalasrätt om 8du trycker ut roliga fi gurer 8du trycker ut roliga fi gurer 8ur falukorvsskivorna 8ur falukorvsskivorna 8med hjälp av 8med hjälp av 8pepparkaks-8pepparkaks-8formar.8formar.8

Festen får riktig 
discostämning 

Finns att hyra Finns att hyra 
i musikaffärer.i musikaffärer.

 En annor-
lunda skattjakt
gör du så här: 
Snitsla en klurig 
bana med en jätte-
lång lina runt hela 
kalaslokalen. Lägg 
alla godispåsarna 
i änden på linan.

Skicka en 
annorlunda inbjudan till 

kompisarna. Skriv inbjudan 
på ett papper som du rullar ihop 

och trycker in i en hushållspappersrulle. 
Tejpa rullens kanter, skriv adress, sätt på 

porto och skicka med posten.

    Alla gillar potatismos! 
   Färga moset rosa eller Färga moset rosa eller Färga moset
grönt med karamellfärg 
så blir det festligare.

Variera godispåsen Variera godispåsen 
till kalasgästerna. till kalasgästerna. 
Trä upp godiset på Trä upp godiset på 
träspett istället.träspett istället.

6. För att festen inte 
ska bli för stökig; bjud 
inte fl er gäster än det 
antal år du fyller.
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15

1414. Gör egen 
konfetti konfetti med hjälp 
av ett hålslag. Tryck av ett hålslag. Tryck 
massor med hål i massor med hål i 
färgat papper och färgat papper och 
töm allt i en påse.töm allt i en påse.

15
       Låt gärna gästerna    
       själva laga sin mat.
De kan t ex bygga egna 
hamburgare eller kompo-
nera fyllningen på sina 
egna pizzor.

        Fixa rymdtema
partyt med alien-masker 
åt alla gäster. Rita en 
mask på en bit silver-
färgad kartong. Klipp ut. 
Gör två stora hål för 
ögonen och två små hål 
för resårband. Knyt fast 
resårbandet. Tejpa fast 
två piprensare på mas-
kens baksida. Tryck fast
två fl örtkulor längst ut 
på piprensarna.

       Låt gärna gästerna 
       själva laga sin mat.
De kan t ex bygga egna 

Kalaset får häftig 15Kalaset får häftig 1515tivolikänsla1515 om du 1515 om du 1515byter dina vanliga 1515byter dina vanliga 1515vita glödlampor mot 15vita glödlampor mot 15vita glödlampor mot 1515färgade. Färgade glöd-15färgade. Färgade glöd-15färgade. Färgade glöd-1515lampor kan du köpa 15lampor kan du köpa 15lampor kan du köpa 1515på varuhus och i 1515
        Fixa rymdtema på 
partyt med alien-masker 
åt alla gäster. Rita en 

Kalaset får häftig 15Kalaset får häftig 1515tivolikänsla15 B
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       Låt gärna gästerna    

färgad kartong. Klipp ut. 

ögonen och två små hål 
       Låt gärna gästerna 

15på varuhus och i 15
hobbyaffärer.
15

hobbyaffärer.
15

 på 
partyt med alien-masker 
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   En party-   En party-
             pingla fi xar              pingla fi xar 

sin sin egen 
         disco-t-shirt         disco-t-shirt. 
Måla på en t-shirt Måla på en t-shirt 
med textilfärg.med textilfärg.

18. Roligaste isbitarna18. Roligaste isbitarna

Randig milkshakeRandig milkshake är gott  är gott 
och enkelt. Lägg en tub med 
kolasås i frysen. Mixa mjölk, 
banan och glass. Tryck ut sås 
på insidan av glasen i långa 
ränder. Häll i shaken och sätt 
i ett sugrör. Servera direkt!

      Dekorera middags-
bordet med roliga ljus-
slingor istället för slingor istället för slingor
levande ljus. 

gör du genom att gör du genom att 
frysa in små bitar frysa in små bitar 
frukt i isbits-frukt i isbits-
lådan.

Randig milkshakeRandig milkshake
och enkelt. Lägg en tub med 
kolasås i frysen. Mixa mjölk, 
banan och glass. Tryck ut sås 
på insidan av glasen i långa 
ränder. Häll i shaken och sätt 
i ett sugrör. Servera direkt!

20. Ordna en spelturnering 
efter maten. Låt gästerna 
utmana varandra i allt 
från schack till ishockeyspel.

Bästa festen är 
välplanerad. Gör välplanerad. Gör 
ett litet schema för ett litet schema för 
vad ni ska göra 
under kalaset.under kalaset.

22. Frostiga glas22. Frostiga glas
får du genom att doppa får du genom att doppa 
glasens överkant i vatten glasens överkant i vatten 
och sen i socker. Sockret och sen i socker. Sockret 
fastnar på kanten och ser fastnar på kanten och ser 
ut som frost.ut som frost.ut som frost.ut som frost.
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