Høstkrans med
papir-blomster og pampas
Lag en krans av blomster og harehaler laget
av papir. Knyt de rundt en metallring med
kunstig pampasgress.

Inspiration: 15982
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Klipp et stykke krepp papir som er 30 cm
langt og 5 cm bredt. Bruk sjablongen
som finnes i pdf-filen nederst. Se
strekkretningen på sjablongen og strekk
stykket helt ut.

Brett stykket sammen 2 ganger på langs
så det er 4 lag og klipp frynser langs den
ene siden gjennom alle 4 lag som vist på
bildet. Klipp frynsene så det er va. 3 mm
mellom og det er 5 cm til bunnen.
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Rull stykket tett sammen når de er klip
ferdig som vist på bildet. Rull stykket for
hånd, så frynsene blir tynnere.

Brett stykket ut igjen og lim endene av
frynse stykket fast på enden av en
blomsterstengel. Rull rundt toppen et par
ganger.
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Fortsett med å rulle stykket rundt
blomsterstengelen, men gjør det skrått,
så blomsterpinnen klès i den ønskede
lengden. Ta jevnlig på lim.

Klipp et stykke krepp papir på 20 cm. Lim
enden fast på den nederste delen av
harehalen. Rull nå papirstrimlen skrått
rundt blomsterpinnen. Lim jevnlig.
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Variér uttrykket på harehalene ved å
klippe krepp papir i forskjellige høyder
eller justere, hvor tett papiret blir rullet
rundt stenglen.

Print og klipp sjablongen, som finnes som
en PDF fil til denne idèen. Klipp ut alle
delene til en blomst og husk å klippe
etter strekkretningen, som er vist på hver
sjablong. Det er både sjablonger til store
og små blomsterblad. Det er i alt laget 5
blomster til denne kransen - både store
og små blomster. Utover blomsterblad og
dekkblad er det også klipt stykket til
støvdrageren og et stykke grønt i målene
1 cm bred og 20 cm langt til å klè stilken.
Bruk gjerne blomstertape.
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Rull stykket fast sammen, når frynsene er
ferdigklipt. Rull stykkene for hånd, så
frynsene blir tynnere.

Brett ut stykket igjen og lim det rundt en
blomsterstengel.
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Rull hvert enkelt blomsterblad med et
falseben ved å trekke bladet op mellom
falseben og tommelfinger. Samme
teknikk som å krølle gavebånd.

Form blomsterbladet ved å strekke det ut
på midten av stoffet, som vist på bildet.
Gjenta dette på alle bladene.
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Bølg kantene ved å vri kanten av
blomsterbladet frem og tilbake langs hele
kanten. Gjenta dette ved alle de 6
bladene.

Lim det første bladet fast på støvdrageren
med en limpistol.
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Fordel og lim 2 blad mere fast rundt
støvdrageren. Lim de siste 3
blomsterbladene fast vridd mellom de
første 3 bladene.

Lim dekkbladene fast på
blomsterstenglen, så de dekker det
nederste av blomsterbladene.
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Klè stengelen med blomstertape eller det
utklipte krepp papiret. Strekk det lange
stykket og lim enden av stykket fast på
dekkbladene. Vri stykket skrått rundt
stilken samtidig med å lime jevnlig.

Del pampasgress i mindre stykker og lim
endene av gresset, så de ikke trevler.
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Vikle en kvart del av kransen inn i
blomstertape. Start lengst til venstre på
den grønne tapeen og knyt små buketter
av pampas og krepp blomster på med
grønn vindseltråd. Knyt 2/3 av kransen.

Lag den siste 1/3 ved å starte lengst til
høyre på den grønne tapen og knyt små
buketter fast med grønn
vindseltråd.
Kort endene av på
buketten, som skal knytes på, hvor de to
kransesidene møtes. Skjul vindeseltråden
og endene under blomstene.
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Fest vindseltråden på baksiden ved å vri
en løkke på tråden, før tråden en gang
rundt kransen og tvist tråden og løkken
sammen. Klipp av.

Klipp 120 cm papirbast til oppheng. Brett
basten 4-dobbelt, dann en løkke og før
snoren rundt kransen. Før endene
gjennom løkken og stram til. Knyt de 4
endene sammen i den andre enden med
en knute og klipp av.

Skabelon
Print sjablongen her.

