Julepynt af
kageservietter
Lav selv engle, juletræer og rosetter af
kageservietter. Klip kageservietterne til og
form de forskellige figurer til ophæng eller
bordpynt.

Inspiration: 15718
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Lav en engel ved at klippe ind til midten
på en kageserviet som vist på billedet.

Form kageservietten som et bredt
kræmmerhus og lim sammen med Sticky
Base.
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Buk en kageserviet frem og tilbage, så
der laves plissé folder.

Klem kageservietten på midten og lim
sammen med små klatter Sticky Base
mellem hvert lag.

5

6

Træk en tråd igennem kroppen, vingerne
og hovedet med en nål, så delene bliver
samlet og englen kan bruges til ophæng.

Lav en glorie af et stykke chenille, der
formes som en ring og vikles omkring sig
selv for at lukke den. Sæt glorien ned
over snoren og lim evt. fast med Sticky
Base.
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Lav et juletræ ved at forme 3
kræmmerhuse på samme måde som
englens krop (se trin 1+2). Lav keglerne i
forskellige bredder som vist på billedet.

Tril en kugle af Foam Clay og tryk
bunden lidt flad, så den nærmest bliver til
en halvkugle.
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Stik en chenille ned i halvkuglen og kom
en lille klat Foam Clay omkring chenillen
ca. 4 cm fra bunden. Træk det største
kræmmerhus på chenillen, så det
kommer til at hvile på den lille Foam Clay
kugle.

Gentag fremgangsmåden med de sidste
to kræmmerhuse, og fastgør de små
klatter Foam Clay ca. 3 cm fra hinanden.
Det smalleste kræmmerhus skal være
øverst.
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Klip chenillen til i længden. Lim 2
snefnugformede pailletter på hver side af
træets top med Sticky Base.

Lav rosetter ved at folde 3 kageservietter
på samme måde som englens vinger (se
trin 3 og 4). Buk alle på midten, så de
danner et "V".
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Lim de 3 stykker sammen med Sticky
Base.

Pynt med pailletter i midten ved at klistre
dem fast med Sticky Base.

Færdig rosette
-

