Misteltein av
kreppapir
Misteltein av kreppapir og glitterbær, pyntet
med rød glitter sløyfe.

Inspiration: 15978
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Print og klipp sjablongarket, som finnes
som en PDF-fil nederst. Misteltein kan
lages så stor eller liten som man ønsker –
Til denne er det Klipt 35 blad. Husk å
klippe etter strekretningen på sjablongen.
Klipp også lange stykker grønt i målene 1
x 20 cm til å klè ”grenene” med – her er
det klipt 3 strimler.

Rundt hvert enkelt blad ved å trekke
bladet opp mellom et falseben og
tommelfinger (som, når man krøller
gavebånd med saks).
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Form nå bladet ved å strekke på midten
av bladet så den runder. Gjenta trinn 2 og
3 ved alle bladene.

Start nå med å lime 2 blad på spissen av
en tynn blomsterstengel. (dette holder
best ved bruk av en limpistol med
lavtemperatursvarme. )
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Når bladende er limt fast, skal stengelen
klès med kreppapir, Lim enden av en av
strimlene fast over på bladene (der de er
limt fast)

Mens det trekkes i kreppapiret (Så den
blir flat) vris strimlen skrått ned langs
stengelen mens det limes underveis med
multiglue, stopp ca 5 cm oppe av
stengelen.
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Her ses stengelen som er vridd ca 5 cm
opp og bær på stengler som på samme
måte er kledd med kreppapir strimler, det
er også laget en enkel stilk med 2 blad i
enden – Underveis skal disse settes inn i
den ferdige stengelen.

Når det er vridd et lite stykke opp av
stengelen, limes endna et blad fast med
limpistol, dette dekkes ved å vri videre.
Slik fortsettes det.

9

10

Et lite stykke lengre oppe på grenen er
det satt 2 bær-stengler fast, Dette gjøres
ved å vri de rundt den førsklè stengelen
videre.

Den enkle grenen med de 2 bladene
settes fast på stengelen.
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Forett ved å sette blad og bær opp på
stengelen, inntil du har den ønskede
lengden og uttrykk.

Lag det antaletl grener du ønsker, her ses
de 4 grenene som er laget for å lage
denne mistelteinen.
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Skabelon

Grenene knytes sammen med en sløyfe,
for bedre hold kan grenene først knytes
sammen med en blomsterstengel som
sløyfen kan dekke.

Print sjablongene her.

