Boshyacinten
van crêpepapier
Maak klokvormige bloemen van crêpepapier.

Inspiration: 15983
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Knip de delen uit crêpepapier met behulp
van de sjabloon die als pdf-bestand
onderaan dit idee is bijgevoegd. Volg de
rekrichting op de sjabloon. Knip een stuk
groen crêpepapier van 30 x 1 cm uit om
het bloemsteeldraad te bedekken.

Knip de drie meeldraden bij zoals op de
foto en lijm deze op het ene uiteinde van
een bloemsteeldraad.
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Lijm het crêpepapier aan elkaar om een
koker tegen de rekrichting in te vormen.

Knijp het ene uiteinde van de koker
samen rond het ene uiteinde van de
bloemsteeldraad rond de vastgelijmde
meeldraden.
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Rek het crêpepapier in de bloem uit met
je wijsvinger, zoals op de foto. Dit is hoe
je de klokvorm maakt.

Draai de bovenkant van de buis helemaal
naar buiten en rek het papier lichtjes uit
om de gegolfde rand te maken.
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Bevestig de bladeren rond het
bloemsteeldraad en bedek zo de
verbinding tussen de bloem en het
bloemensteeldraad. Maak in totaal drie
boshyacinten; een op een 30 cm lange
steel en twee op een 15 cm lange steel.

Bedek het onderste deel van de
bladeren en een deel van de stengel
(ongeveer 10 cm) door crêpepapier
eromheen te bevestigen met multilijm.
Bedek de twee bloemen op de 15 cm
lange stelen helemaal naar beneden met
crêpepapier.
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Bevestig het klokje op de korte steel aan
die op de lange steel door crêpepapier
rond de steeltjes te wikkelen. Lijm
regelmatig om het crêpepapier op zijn
plaats te houden zoals op de foto.
Herhaal deze procedure met het tweede
klokje op de korte steel en combineer de
drie tot één.

Three bluebells on a stalk.
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Sjabloon

Een boeket met drie verschillende
bloemen - vind de pioen in inspiratie
16082 en de klaproos in inspiratie 16081.

Print het Sjabloon.

