Handgeschept papier met
dennennaalden voor
Kerstmis
Maak je eigen papier met dennennaalden
voor plaatskaarten, hangende decoraties en
kandelaars. Strooi dennennaalden en
papierpulp in water om het papier op te
lossen. Laat het papier een nacht drogen.
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Scheur het papierpulp in kleine stukjes
en laat het weken in water. Klop de
papierpulp los om eventuele klontjes op
te lossen.

Giet het mengsel in een bak die groot
genoeg is voor het frame voor het maken
van papier.
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Pluk dennennaalden en snijd ze in kleine
stukjes. Strooi ze in het bad. Houd er
rekening mee dat bruinachtige
verkleuring kan optreden in het
afgewerkte papier bij gebruik van
natuurlijke materialen.

Klop water, dennennaalden en
papierpulp voordat je het frame voor het
maken van papier in het water steekt.
Steek het frame van achter naar voren,
onder een hoek in de kuip. Til het frame
plat uit het water.
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Draai het frame voor het maken van
papier om en plaats deze met de pulp
naar beneden op een absorberend
oppervlak, bijvoorbeeld een stuk vilt. Dep
en knijp voorzichtig het meeste water uit
de papierpulp.

Draai het frame om. Dep het vocht van
onder de lijst af met een gevouwen stuk
vilt, waardoor het papier loskomt van de
lijst. Plaats het frame stevig op een stuk
vilt als de pulp niet automatisch los van
het frame komt.
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Maak met een puntige schaar gaatjes in
het papier zodat het licht er doorheen
kan. Laat het papier een nacht drogen.

Als je je vellen papier hebt gemaakt,
gebruik je het frame om de overgebleven
pulp uit het water te zeven. Giet het water
weg.
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Gebruik de rest van het papierpulp voor
het maken van plaatskaarten of harten in
een siliconen mal om op te hangen. Leg
de papierpulp in een uniforme laag op de
bodem van de vorm, giet en dep het
water weg. Laat een nacht staan en haal
de harten uit de vorm om te drogen op
tafel.

Maak gaten in de harten als je dat wilt,
evenals in het papier voor de kandelaars.
Je kunt een schroefpons gebruiken.
Meet het papier af om rond de
kandelaars te passen. Scheur het papier
langs een metalen liniaal voor een ruwe
rand.
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Voeg een extra stuk papier toe aan de
kandelaar als het vel papier niet helemaal
past. Bevestig het papier op de
kandelaar met decoupage lijmlak.

