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DIY-GUIDE

KREAVÆRK.

.

VALMUE

HVAD DU SKAL BRUGE
Saks
Limpistol
Hobbylim
Jerntråd
Lille papirkugle på
ca. 1,5 cm
Crepepapir i
ønskede farver
Eventuelt pap til at
lave skabeloner
Eventuelt en blyant
eller lignende som
et redskab til at
forme crepepapiret
med

BLOMSTENS DELE
Kronblade

Blomsterbund

Støvdragere

Støvknap
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.
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1

2

1,2x50
cm

7,8x7
cm

Ø4,5
cm

5x15
cm

Klip seks kronblade, en strimmel til
støvdragere, en cirkel til blomstens
støvknap og et langt bånd af grønt
crepepapir til at lave stilk og blomsterbund.
Se skabeloner og klippevejledning på sidste
side.

3

Nu laves støvdragerne. Stræk ud i strimlen.
Fold dernæst strimlen på langs. Dernæst
foldes den sammen 2-3 gange på den
anden led. Klip små strimler langs papiret
gennem alle lag. Strimlerne skal måle ca. 2
mm hver. Du skal klippe fra den side, hvor
du kan se alle lagene. Klip, så der er ca. 5
mm. tilbage af strimlen, som forbliver
uklippet. Fold strimlen ud, men lad det
fortsat være foldet på langs. Nulr de små
strimler med fingrene.

Først laves støvknappen. Lim papirkuglen
på jerntråden med limpistolen. Lim dernæst
papircirklen på, og fold det rundt om
papirkuglen.

4

Nu limes støvdragerne på støvknappen
med hobbylim. Start oppefra ca. halvvejs på
støvknappen, og arbejd dig nedad. Lad
noget af støvknappen være fri nederst, så
du kan lime kronbladene fast på
støvknappen.
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Nu skal kronbladene formes. Rul bladene
forsigtigt sammen en for en mellem
hænderne, og rul papiret mellem
hænderne. Vrid forsigtigt papiret i
forskellige retninger.
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Fold kronbladene ud, og begynd at forme
bladene. Brug eksempelvis dine fingre til at
forme med, eller brug en blyant til at forme
den øverste del af bladene med, så de får et
lille buk.
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Nu limes kronbladene på. Brug limpistolen
ved at påføre lidt lim nederst på kronbladet.
Sæt det fast til både stilken og til den
nederste del af støvknappen. Lim først tre
kronblade på jævnt fordelt på blomsten.
Dernæst limes de sidste tre kronblade på,
hvor hvert kronblad placeres ovenpå et
mellemrum mellem to blade.
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Nu laves blomsterbunden. Start først med
at tage ca. 5 cm af dit grønne bånd til at lave
blomsterbunden. Påfør lidt hobbylim på det
korte stykke bånd, og start på kronbladene,
så der laves en lille grøn knop.
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10

7x10,5
cm

Nu laves stilken færdig. Tag resten af det
grønne bånd, og fortsæt med at lave stilken
færdig. Brug lidt hobbylim på båndet
undervejs. Hvis du vil have blade på din
blomst, så gem ca. 5 cm af båndet til næste
trin.

Nu laves bladene. Klip enten direkte i det
grønne crepepapir eller brug skabelonen på
sidste side til at klippe ud fra.
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Lim dernæst bladet på stilken. Brug lidt
hobbylim på det 5 cm. lange bånd til at
fastgøre bladet på stilken.

12

Giv bladet form på samme måde som med
kronbladet - brug dine fingre eller en blyant
til at lave lette buk i bladet.

SKABELONER OG KLIPPEVEJLEDNING
Klip delene ud i den rigtige retning i forhold til crepepapiret, så du kan forme blomstens dele.
På det lange grønne bånd skal crepepapiret vende lodret på båndets bredde.

TIP:
Du kan med fordel folde crepepapiret i flere lag, så du kan klippe flere kronblade på en gang.
Du kan bruge små klemmer til at holde skabelonen fast til crepepapiret.

Støvknap
Ø4,5 cm

Støvdragere
5x15 cm
Crepepapirets riller skal vende lodret

Kronblad
7,8x7 cm
Crepepapiret skal
vende lodret

Blad
7x10,5 cm
Crepepapiret
skal vende
lodret

