Mobile
taikataikinasta
Taikataikina on perinteinen,
kotoinen ja kaikille turvallinen
muovailumassa, josta voi tehdä
monenlaisia koriste-esineitä.

Muovailumassa
2 dl vehnäjauhoja
0,5 -1,5 dl suolaa
1 dl vettä
1 rkl ruokaöljyä
Sekoita jauhot ja suola. Lisää vesi ja ruokaöljy. Vaivaa ainekset kiinteäksi massaksi.
Jos taikina tuntuu tahmealta, lisää hieman jauhoja. Jos taikina murenee, lisää
hieman vettä. Massan voi värjätä taikinana elintarvikeväreillä tai maalata
kuivumisen jälkeen vesi-, peite- tai akryyliväreillä. Pastellisävyisiä värejä saa myös
punajuuren liemestä, sipulinkuorivedestä, mustikkamehusta yms.
Ennen muovailua anna taikinan tekeytyä vähintään tunnin. Se säilyy jääkaapissa noin
viikon. Taikinasta kaulitaan leivinpaperin päällä ½-1 cm paksu levy ja siitä leikataan
piparkakkumuoteilla kuvioita. Levystä tulee täsmälleen tasapaksu, jos taikinan
sivuilla pidetään sopivan paksuisia tikkuja ja kaulitaan niidenkin päältä.
Kuviot säilyvät suorina, jos niiden välinen taikina poistetaan ja kuvioiden annetaan
kuivua paikoillaan siirtämättä niitä mihinkään. Kuvioiden reunat voi siistiä sormella
painelemalla tai kostutetulla sormella sivelemällä. Ripustamista varten kuvioihin
tehdään reiät esimerkiksi mehupillillä pyöräyttämällä.
Koska taikina on tehty ruoka-aineista ja se on myrkytöntä, ei ole vaarallista, vaikka
joku sitä vähän maistaisi. Se on niin suolaista, että kukaan tuskin maistaa montaa
kertaa.
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Työt annetaan kuivua huoneenlämmössä noin vuorokauden tai uunissa 125 asteessa
noin tunnin verran. Pienet ja ohuet esineet kuivuvat nopeammin kuin tuhdimmat.
Kuvan mobilessa kuviot on kiinnitetty omenapuun oksaan.
Ikkunaa vasten ripustetussa mobilessa kannattaa käyttää mustaa lankaa, sillä se
häiritsee silmää vähiten.
Valmiit mobilet sijoitetaan aina mahdollisimman näkyvälle paikalle, jolloin ne
muistuttavat tekijöitään taitavuudestaan.
Kuvan mobile on sijoitettu katseenvangitsijaksi ruokailuhuoneen ja keittiön välisen
tarjoilupöydän yläpuolelle, jolloin se paitsi muistuttaa ruokailijoita taitavasta aikaansaannoksestaan, suuntaa kaikkien huomiota kiinnostavampaan ja positiivisempaan
kohteeseen kuin keittiön kaapit.

Muita ideoita taikataikinasta
Nukketalon ruuat, kuusenkoristeet, pikkukynttilöiden jalat, pöytäkoristeet.
Sileämmän taikinan saa, kun käyttää vehnäjauhojen tilalla perunajauhoa.
Muovailussa voi käyttää apuna veitsiä ja haarukoita, hammastikkuja, piparkakkumuotteja. Kaulitulle levylle voi painella puiden lehtiä, joiden reunojen mukaan
leikataan sukkapuikolla levystä kuvioita. Muovailumassaa voi painaa peukalolla
sihdin läpi tai pusertaa valkosipulipuristimella, jos tarvitsee hahmoille hiuksia tai
eläimille karvaa. Kauliminen karkean kankaan päällä painaa pintaan kuvioinnin.
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Kuvioiden tekeminen onnistuu myös ilman kaulinta, sormilla painelemalla.
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