
Pepparkakshus
BYGG DITT EGNA PEPPARKAKSHUS MED HJÄLP AV ANNAS FÄRDIGA PEPPARKAKSHUS

Visst är det kul att bygga pepparkakshus. Och fint blir det också. Om inte 
själva husdelarna blir för tunna, eller för tjocka eller om de inte får helt fel form.  
Det som i tanken var ett perfekt och vackert blickfång under hela julhelgen, 
kan bli ett monument över något helt annat.  

Men det finns en lösning för oss som vill bygga ”eget hus” utan att behöva baka 
själva husdelarna. Lösningen heter Annas färdiga pepparkakshus som kommer 
i byggsats med delar färdiga att sättas ihop. Då tillåts du släppa loss alla tankar 
om roliga utsmyckningar, fantasifulla dekorationer och allt annat som gör det 
färdiga pepparkakshuset till något helt eget och helt fantastiskt. 

På följande sidor får du konkreta råd om själva byggandet men också inspiration 
och tips om utsmyckningar och dekorationer.



Höghus – stort

=

=+

Till båda höghusen går det åt 
3 st Annas Pepparkakshus.

1. Börja med husväggarna.
Smält 200 g strösocker på svag värme 
i en stekpanna, doppa ned kanterna 
på fyra husväggar och fäst omedelbart 
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2. Skär till ett fyrkantigt tak som passar 
till ”höghuset” ovan. Tänk dig att taket 
ska bilda ”lock” till husväggarna och att 
takets omkrets ska vara något större än 
själva husets. 

3. Rör ihop 2 dl florsocker, ½ äggvita, 
½ tsk citronsaft och grön karamellfärg. 
Gör en strut av smörpapper och spritsa 
ut fönster och dörrar. 
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Tips på bra dekorationsgodis
Till husen på bilden har vi använt 
Emser tabletter, marshmallows, 
lakritsdroppar, peps och lakritsstänger. 
Fäst godiset med kristyr.

Snölandskap
Snölandskapet har vi skapat av 
1 kg socker, florsocker och överbliven 
kristyr. 
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Till båda höghusen går det åt 3 st 
Annas Pepparkakshus.
 

1.Börja med husväggarna.
Smält 200 g strösocker på svag värme 
i en stekpanna, doppa ned kanterna 
på fyra husväggar och fäst omedelbart 
med varandra till en rektangulär form.

2. Skär till ett fyrkantigt tak som passar 
till ”höghuset” ovan. Tänk dig att taket 
ska bilda ”lock” till husväggarna och att 
takets omkrets ska vara något större än 
själva husets. 

3. Rör ihop 2 dl florsocker, ½ äggvita, 
½ tsk citronsaft och röd karamellfärg. 
Gör en strut av smörpapper och spritsa 
ut fönster och dörrar. 

Tips på bra dekorationsgodis
Till husen på bilden har vi använt 
Emser tabletter, marshmallows, 
lakritsdroppar, peps och lakritsstänger. 
Fäst godiset med kristyr.
 

Snölandskap
Snölandskapet har vi skapat av 1 kg 
socker, florsocker och överbliven 
kristyr. 
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Höghus – litet
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Till detta hus går det åt 
1 st Annas Pepparkakshus.

1. Börja med husväggarna.
Smält 200 g strösocker på svag värme 
i en stekpanna, doppa ned kanterna 
på husväggarna och taket och fäst 
omedelbart med varandra kant i kant
till ett hus.

2. På samma sätt som ovan sätter du 
ihop delarna till skorstenen och placerar 
den mitt på huset.

3. Rör ihop 2 dl florsocker, ½ äggvita, 
½ tsk citronsaft och karamellfärg.  
Gör en strut av smörpapper och spritsa 
ut fönster, dörrar och annan dekoration. 

Tips på bra dekorationsgodis
Till huset på bilden har vi använt lakrits-
droppar, runda rosa godisar, geléhallon, 
rosa hjärtformade godisar, violtabletter, 
kanderat socker och marshmallows. 
Fäst godiset med kristyr.

Snölandskap
Snölandskapet har vi skapat av 1 kg 
socker, florsocker och överbliven 
kristyr. 
 

Hans och Greta
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Till detta hus går det åt 
3 st Annas Pepparkakshus.

1. Kyrktorn – börja med husväggarna.
Smält 200 g strösocker på svag värme 
i en stekpanna, doppa ned kanterna 
på husväggarna och fäst omedelbart 
med varandra kant i kant till ett torn.

2. Kyrktak – Skär till två takdelar som 
du fäster med varandra på samma 
sätt som ovan och monterar ovanpå 
kyrktornet. 

3. Huvudbyggnad – Smält 200g strösocker 
på svag värme i en stekpanna, doppa ned 
kanterna på husväggarna och taket och 
fäst omedelbart med varandra kant i kant 
till ett hus. 

Tips på bra dekorationsgodis
Till kyrkan på bilden har vi använt 
salmiakpastiller (finns på ask eller 
i lösvikt), lakritspengar, mintchoklad-
pengar (Mentos går också bra), 
lakritsrullar och minimarshmallows. 
Fäst godiset med kristyr.

Snölandskap
Snölandskapet har vi skapat av 1 kg 
socker, florsocker och överbliven 
kristyr. 
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4. Rör ihop 2 dl florsocker, ½ äggvita och 
½ tsk citronsaft. Gör en strut av smörpap-
per och spritsa ut eventuell dekoration och 
använd som fäste för godisdekorationerna. 
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Till detta hus går det åt 
2 st Annas Pepparkakshus.

1. Huvudbyggnaderna – Smält 200 g 
strösocker på svag värme i en stek-
panna, doppa ned kanterna på 
husväggarna och taken och fäst 
omedelbart med varandra kant i kant 
till färdiga hus.

2. Skorsten – på samma sätt som 
ovan sätter du ihop delarna till
skorstenarna och placerar dem mitt 
på husen. 

3. Rör ihop 2 dl florsocker, ½ äggvita 
och ½ tsk citronsaft. Gör en strut 
av smörpapper och spritsa ut 
eventuell dekoration och använd 
som fäste för godisdekorationerna.

Tips på bra dekorationsgodis
Till husen på bilden har vi använt 
kaffebönor, Noblesse, chokladsticks, 
lakritspengar, vitt kanderat socker 
(1 kartong), lakritsstänger och 
marshmallows. 

Snölandskap
Snölandskapet har vi skapat av 
1 kg socker, florsocker och över-
bliven kristyr. 
 

Bondgård
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Till detta hus går det åt 
2 st Annas Pepparkakshus.

1. Bakre väggen – 3 st kortsidor (varav en 
används upp och ned och något tillskuren)
Smält 200g strösocker på svag värme i en 
stekpanna, doppa ned kanterna på vägg-
delarna och fäst omedelbart med varandra 
kant i kant till en färdig vägg.

2. Taksidor 2 st  – På samma sätt som 
ovan sätter du ihop delarna till taket 
och fäster på väggen. Skär även till två 
mindre stödväggar som du fäster både 
mot den bakre husväggen och under taket 
som bilden visar. 

3. Rör ihop 2 dl florsocker, ½ äggvita 
och ½ tsk citronsaft. Gör en strut av 
smör-papper och spritsa ut eventuell 
dekoration och använd som fäste för 
godisdekorationerna. 

Tips på bra dekorationsgodis
Till krubban på bilden har vi använt 
pumpafrön, romerska bågar, choklad-
sticks, vitt kanderat socker (1 kartong), 
lakritsstänger, pinjenötter, risnudlar 
och kanelstänger.

Snölandskap
Snölandskapet har vi skapat 
av 1 kg socker, florsocker och 
överbliven kristyr. 
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