
1. Robek kecil kertas bekas & pendam di air selama satu hari.

2. Blender kertas sampai seperti 

   bubur.
3. Tuangkan kedalam baskom 
   yang berisis air & diaduk.
4. Letakkan spons di atas meja, 
   lalu taruh kain yang sudah 
   dibasahi diatasnya

5. Saring campuran 
(jangan terlalu tebal) 
di baskom memakai 

screen sablon. 

7. Tutup dengan kain 
yang sudah dibasahi. 
Tambah satu lapis lagi 

kain basah, ulangi
langkah 5 & 6.

6. Letakkan di atas spon 
yang sudah dilapisi kain 
dengan posisi terbalik, 

gosok  sedikit screennya 
& angkat hati-hati.

8. Sesudah beberapa 
lapis, press dengan 

menaruh papan besar dia-
tasnya dan beri pemberat

(batako atau batu).

Biarkan selama sekitar satu 
jam agar airnya berkurang. 
Sebelum di angkat pastikan 

sudah cukup kering.
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Setrika sepasang demi
sepasang kemudian buka 

kainnya pelan-pelan
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Angkat sepasang demi 
sepasang & jemur di tem-

pat yang panas.
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Jika Anda ingin membuat motif khusus,
cobalah beberapa proses dibawah ini...

Sekarang Kertas Daur Ulang

Siap Digunakan !

kertas

blender

baskom

ember

meja
setrika

screen dgn bingkai

batako / batu

kain
katun

papan kayu

Alat dan 
Bahan yang 
dibutuhkan 

untuk 
membuat 

kertas daur 
ulang.

1. Proses Tempelan
Sebelum anda menutup campuran bubur 
kertas dengan kain yang sudah dibasa-
hi, tempelkan bunga, rumput atau daun 
kecil-kecil di atasnya.
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Cara Membuat Kertas Daur Ulang

2. Proses Campuran
Ketika memblender kertas, tambahkan 
bunga, rumput atau bahan alami  lain, 
yang akan memberikan warna dan pola 
khusus.

3. Proses Press
Ketika sedang mengepres kertasnya, 
taruhlah daun atau sesuatu yang ber-
motif bagus. Taruhlah papan di atasnya 
& beri pemberat.



Silakan kunjingi situs kami : w w w . i d e p f o u n d a t i o n . o r g

Contoh barang yang bisa
dibuat dengan kertas daur ulang...

• Kertas untuk menggambar / karya seni

• Pembungkus buku, tempat pensil, dll.

• Undangan, amplop, map, dll.

Kertas daur ulang

juga bagus sekali 

untuk ditempel diatas 

karya-karya yang

bisa anda bikin dari 

karton...

• Kotak pensil

• Bingkai foto

• Kotak kado

Bahan Alami yang bisa 
dipakai untuk mewarnai kertas....

KUNYIT : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Kuning

      DAUN JATI : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Merah

          DAUN PANDAN WANGI : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Hijau
    
                               GAMBIR : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Hitam

                                PACAR CINA : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Merah Muda
 
              NILA : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Biru

Kalau mau coba buat kertas dengan warna baru: saat kertas bekas yang kecil-kecil mau di 

rendam di air selama 1 hari, isilah airnya (sesudah di siram) dengan macam-macam bahan 

yang bisa memberikan warna bagus....


