Adventskrans med papir
blomster av krepp papir
Lag en adventskrans av gran og blomster
laget av krepp papir og bundet rundt en
metallring, som er hengt opp med gull snor.
Sett fast lysholdere på adventskransen til slutt.

Inspiration: 15977
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Print og klipp sjablongarket som finnes
som en pdf-fil på denne siden. Lag
grantopper ved å klippe et stykke krepp
papir 20x5 cm. Se strekkeretning på
sjablongen.

Strekk stykket helt ut, som det er vist på
bildet.
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Brett stykket sammen 2 ganger på langs,
så det er 4 lag og klipp nå frynser langs
den ene langsiden gjennom alle 4 lag.
Klipp frynsene så det er va. 3 mm og 5
cm til bunnen.

Rull stykket fast sammen. Rull stykket for
hånd som på bildet for å gjøre frysene
tynnere.
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Brett stykket ut igjen og lim enden av
stykket med frynser fast på en
blomsterstengel. Rull rundt på toppen av
stenglen et par ganger.

Fortsett med å relle stykket rundt
blomsterstengelen, men før stykket skrått
ned i stengelen. Sett jevnlig på lim. Bruk
enten limpistol eller multi glue.
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Lag mellom 15 og 20 stykker fyr- og
grantopper som på bildet alt etter, hvor
tykk kransen skal være.

Bruk sjablongen og klipp alle delene ut til
en blomst. Husk å klippe etter
strekkretningen på sjablongene. Lag i alt
12 store og små blomster til
adventskransen.
I trinn 9 til trinn 18
er det tatt utgangspunkt i en blomst, hvor
det er brukt 6 store blomsterblad, som er
satt rundt en gull bær sammens med et
stykke støvdrager. Det er også et stykke
til støvdrageren og et stykke grønt i
målene 1 cm bred og 20 cm langt til å klè
stilken med.
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Strekk stykket ut til støvdragerne som i
trinn 2. Klipp frynser langs den ene
langsiden som i trinn 3. Rull det sammen
og rull det for hånd, som det ble
beskerevet i trinn 4. Dypp endene ned i
enklatt multi glue og over i en bøtte
glitter. La det tørke i ca. 10 minutter.

Lag og form blomsterbaladene. Rundt
hvert blomsterblad med et falseben ved å
trekke bladet mellom falsebenet og
tommelfingeren. Samme teknikk som å
krølle gavebånd med en saks.
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Form blomsterbladet ved å strekke på
midten av blomsten, så den runder og
gjenta på resten av bladene.

Vri kanten av blomsterbladet frem og
tilbake langs hele kanten, som det er vist
på bildet, for å bølge bladet. Gjenta det
på alle 6 blader.
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Gi kanten glimmerkant ved å dryppe
kanten av bladet med lim og dyppe det
ned i en bøtte med glimmer. Gjenta det
ved alle 6 blomsterblad og la det tørke.

Lim støvdrageren fast rundt stilken, som
sitter fast på det kunstige gullbæret.
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Lim det første bladet fast på støvdrageren
med limpistol eller multi glue.

Fordel og lim ytterligere 2 blad fast rundt
støvdrageren. Lim de siste 3
blomsterbladene fast vridd mellom de
første 3 blomsterbladene.
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Klè stengel med blomstertape eller det
utklipte krepp papiret. Strekk det lange
stykket og lim enden av stykket fast, der
blomsterbladene er limt på støvdrageren,
så de dekkes. Vri stykket skrått rundt
stilken og lim underveis.

Hvis der ikke ønskes et bær i midten,
start da blomsten ved å lime
støvdrageren direkte rundt en
blomsterstengel.
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Mix og match med eller uten bær, store
eller små blad og med eller uten glimmer,
som du ønsker.

På en metallring knytes 4
opphengssnorer fast, som hver måler ca.
80 cm.

21

22

Knyt de fire snorene sammen, så ringen
får likevekt.

Vri en blomst rundt meltallringen tett på
den ene opphengssnoren.
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Fordel og fest blomstene langs
metallringen. Start f.eks. ved å sette en
blomst ved hver snor og ytterligere 2
blomster mellom hver blomst.

Fest de fyr- og grantoppene, som skal gi
fylde i bunnen.
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Fordel og fest de resterende fyr- og
grantoppene rundt ringen, så de dekker
stenglene.

Montér 4 lysholdere på metallringen
mellom snorene.

Skabelon
Print sjablongen her.

