Deko-kule på fot med
snømann, pingvin og
isbjørn inni
Lag en liten polarverden med en isbjørn,
pingvin og snømann av Foam Clay og Silk
Clay. De små figurene er plassert i en
deko-kule av plast. Deko-kulen står på en
bunn av kartong så den kommer til å ligne en
snøkule.

Inspiration: 15434
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Print sjablongen som du finner i en pdf-fil
på denne siden og klipp bunnen samt
den innvendige sirkelen til deko-kulen.

Klipp snippene inn i hver side av bunnen.
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Sett sammen bunnen ved å sette
snippene ned over hverandre som vist på
bildet.

Sett det overskytende stykket fast med
dobbeltklebende tape.
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Klè den innvendige sirkelen med Foam
Clay.

Lag pingvinen ved å klè kjeglekroppen
av isopor med svart Foam Clay og hodet
med hvit Foam Clay.

7

8

Lag detaljer på pingvinens hode med
svart Foam Clay.

Modellér vingene til pingvinen, hale og
mage og sett det på kroppen, mens
Foam Clayen fortsatt er fuktig.
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Lag nebbet til pingvinen i orange Silk
Clay og sett det på før det tørker. Stikk
inn plastøyne.

Sett den ene armen til snømannen inn i
vingen til pingvinen.
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Lag isbjørnen ved å klè en isopor
kjeglekropp med hvit Foam Clay. Form
også armer, hale og ører, og sett de over
på kroppen.

Stikk plastøyne og nese på plass.
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Lag snømannen ved å klè to små isopor
kuler med Foam Clay.Sett kulene
sammen og pynt snømannen med det
resterende tilbehør til snømenn.

Knyt en stykke snor rundt halsen til
snømannen som halstørkle.

15

16

Sett de 3 vennene på snøkulen
innvendige sirkel. Du kan også forme
snøball og pynt me dhvit Foam Clay rundt
vennene.

Legg forsiktig den innvendige sirkel inn i
dekokulen. Opphengsdelen på kulen
skal vende ned.
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Lukk deko-kulen.

Sett deko-kullen på kartognbunnen.
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