Påskelilje af
crepepapir
Lav påskeliljer af crepepapir. Mal detaljer i
blomstens midte med tuscher.

Inspiration: 16165
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Print skabelonarket ud, der findes som en
PDF-fil nederst. Klip nu alle delene ud til
en påskelilje. Husk at klippe efter
strækretningen, der vises på hver
skabelon.
Klip to blade ud og klip en
strimmel ud efter målene 1 x 25 cm. Brug
dem til at beklæde blomsterstænglen
med.

Start med klippe den ene ende af fem
støvdragere. Lim de fem støvdragere på
enden af en blomsterstængel.
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Brug limpistolen til at lime påskeliljens
midte sammen. Lim den ene side af
firkanten mod den modsatte side
sammen, så det danner et rør.

Klem den ene ende af røret omkring
enden af blomsterstænglen, så
støvdragerne er indeni midten af røret.
Sørg for at papiret rynker lige omkring
blomsterstænglen.
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Form nu røret til en klokkeformet
blomstermidte. Stræk crepepapiret i
bunden med pegefingeren inden i
blomsten og tommeltotten udenpå
blomsten. Bøj let den øverste ende af
blomstermidten hele vejen rundt. Stræk
papiret imens, så det danner rynker.

Rund hvert enkelt blomsterblad med et
falseben. Træk bladet op imellem
falsebenet og tommeltotten, ligesom når
der krølles gavebånd med en saks.
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Form nu blomsterbladet ved at strække
på midten, så den runder. Gentag dette
på alle blade.

Lim det første blad på med en klat lim fra
limpistolen. Lim tre blade rundt om
blomsterstænglen, så de sidder
forskudt.
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Lim herefter tre blade mere på, så de
sidder imellem de tre første blade.

Stræk nu den smalle papirstrimmel af
crepe helt ud.
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Lim enden af stykket fast på den
nederste del af bladene på påskeliljen, så
disse bliver gemt.

Beklæd stænglen ved at sno
papirstrimlen skråt ned omkring stænglen
og fastgør undervejs med lim.
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Lim påskeliljens grønne blade fast med
limpistolen. Placér de to blade ca. 5 og 10
cm fra stænglens ende. Forsæt med at
beklæde stænglen, så bladenes ender
bliver gemt. Afslut beklædningen for
enden af blomsterstænglen ved først at
lime og herefter rive det overskydende af
strimlen af.

Mal detaljer på påskeliljen med en tusch,
for at give den lidt liv. Mal på kanten af
påskeliljens blade, som vist på
billedet.
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Spred farven ved at bruge en våd pensel.

Lav en lille forårsbuket ved at sætte
påskeliljerne sammen med tulipaner, der
også er lavet af crepepapir.

Skabelon
Print skabelonen her.

