 El primer que hem de fer és estripar el paper en trossos petits (un full i mig de
paper DIN-A 4 per persona aprox). Afegim un parell de fulls de diari, també a
trossos, per donar més consistència a la pasta. Per donar color al nostre paper
podem afegir a la barreja una mica de cartolina del color que ens agradi (1
cartolina DIN-A 4 cada 10 persones).

 Barregem els trossos de paper amb aigua i triturem amb la batedora. L’aigua
millor l’anem afegint de mica en mica per no passar-nos. Comprovem que la
barreja paper-aigua té les proporcions adequades. Hem d’aconseguir una
pasta espessa.

 Afegim part de la pasta resultant a una cubeta amb aigua (una mica menys de
la meitat). La pasta s’haurà d’anar afegint a mesura que es vagi acabant
 Al costat de la cubeta col·loquem verticalment una baieta humida, on
treballarem per fabricar el paper.
 Preparem els motlles posant el marc de fusta a sobre de la tela mosquitera de
l’altre motlle, intentant que coincideixi, i agafem ben fort pels laterals evitant
que se’ns moguin.

 Introduïm el motlle dins del recipient i el movem perquè s’ompli amb la pasta de
paper. Aixequem i deixem escórrer l’excés d’aigua.

 Deixem el motlle sobre la baieta i aixequem el marc. Girem el motlle i traiem
l’excés d’aigua amb una baieta, fent pressió amb la mà plana, i escorrem la
baieta.

 A poc a poc, anem aixecant el motlle per un costat.

 A sobre del paper ja elaborat col·loquem un plec amb dos fulls de diari
doblegats per la meitat i pressionem una mica.

 Donem el tomb a la baieta amb el diari i el paper. Anem aixecant la baieta per
tal que es desenganxi el paper. Ja el podem deixar assecar.

 Els fulls elaborats no es poden posar un a sobre de l’altre. Passat un dia els
podrem treure del diari, apilar-los i posar un pes a sobre per què quedin plans

