Mistelten af
crepepapir
Mistelteen af crepepapir og glitterbær, pyntet
med rød glitter sløjfe.

Inspiration: 15978
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Print skabelonarket ud, der findes som
PDF-fil nederst på siden. Klip skabelonen
ud. Klip 35 blade. Husk at klippe efter
strækretningen på skabelonen. Klip
herefter tre, lange, grønne strimler i
målene 1 x 20 cm. Brug dem til at
beklæde grenene med.

Rund hvert enkelt blad ved at trække
bladet op mellem et falseben og
tommelfingeren. Brug her samme teknik,
som når man krøller gavebånd med saks.
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Form nu bladet ved at bøje let på midten
af bladet, så den runder. Gentag trin 2 og
3 ved alle blade.

Start nu med at lime to blade på spidsen
af en tynd blomsterstængel. Brug en
limpistol med lavtemperatursvarme, så
holder de bedst.
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Beklæd stænglen med crepepapir, når
bladene er limet fast. Lim enden af én af
strimlerne fast ovenpå bladene, hvor de
er limet fast, som vist på billedet.

Sno strimlen skråt ned langs stænglen og
lim den fast undervejs. Husk at trække i
crepepapiret imens, så det bliver fladt.
Stop ca. 5 cm oppe af stænglen.
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Se her stænglen, hvor der er snoet ca. 5
cm op.
Beklæd på samme måde to
bær på stængler med strimler af
crepepapir. Lav også en enkel stilk med
2 blade i enden. Sæt disse ind i den
færdige stængel undervejs.

Sno et lille stykke op af stænglen og lim
derefter endnu et blad fast med
limpistolen. Dæk dette ved at sno videre.
Forsæt sådan.
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Sæt to bær på stængler fast et stykke
længere oppe af grenen. Sno dem
omkring den første stængel og gem
tråden ved at beklæde stænglen videre.

Sæt den enkle gren med de to blade fast
på stænglen på samme måde som
bærerne.
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Forsæt ved at sætte blade og bær op af
stænglen, indtil den ønskede længde og
udtryk er opnået.

Lav det ønskede antal grene. Se billedet,
her bruges fire grene til misteltenen.
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Skabelon

Bind grenene sammen med en sløjfe.
Print skabelonen her.
Bind dem først sammen med en
blomsterstængel, så holder det bedre.
Dæk blomsterstænglen med
sløjfen.
<br><a
href="https://www.cchobby.dk/produkter/papir-hobby/karton-og-papir/crepepapir">Se
vores udvalg af crepepapir her</a>

