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Locket�
Man behöver ett knytnävstort hål för att få ur fruktkött och kärnor. 
Tänk på att skära diagonalt när du tar ut hålet. Hålet överst på pumpan 
utgör med tiden ett litet problem. När pumpan efter ett par dagar torkar 
av värmeljusen som står på botten så krymper locket ganska mycket. Ett 
bra tips är nog att växla mellan att ha locket på och av. 

Ansiktet�
Tejpa fast pappret där du vill att ansiktet ska vara. Om pumpan är lika 
stor som vår, ca 3,5 – 4 kg så blir det lagom om pappret står på underlaget. 
Pumpor är runda. Därför kan man inte tejpa fast pappret mot ytan utan 
att först klippa tre remsor av ändarna. Stick hål igenom pappret på 
strategiska stållen som t ex ögonens och näsans hörn. När du har gjort det 
kan du ta bort pappret och fortsätta på fri hand mellan hålen.
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Man behöver ett knytnävstort hål för att få ur fruktkött och kärnor. Tänk 

på att skära diagonalt när du tar ut hålet. Hållet överst på pumpan utgör 

med tiden ett litet problem. När pumpan efter ett par dagar torkar av 

värmeljusen som står på botten så krymper locket ganska mycket. Efter 

tre dagar så är det knappt att locket passar på Tastelines egen pumpa.

Ett bra tips är nog att växla mellan att ha locket på och av. 

Ansiktet�

Tejpa fast pappret där du vill att ansiktet ska vara. Om pumpan är lika stor 
som vår, ca 3,5 – 4 kg så blir det lagom om pappret står på underlaget. Pumpor 
är runda. Därför kan man inte tejpa fast pappret mot ytan utan att först klippa 

tre remsor av ändarna. Stick hål igenom pappret på trstegiska stållen som t ex 
ögonens och näsans hörn. När du har gjort det kan du ta bort pappret och 
fortsätta på frihand mellan hålen som tydligt markerar ansiktsdagen.


