Adventskrans med
pappersblommor av
kräppapper
Gör en adventskrans av gran och blommor
gjorda av kräppapper som binds runt en
metallring som hängts upp med guldsnöre.
Sätt fast ljushållare på adventskransen.

Inspiration: 15977
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Skriv ut och klipp i schablonarket som
finns som en PDF fil längre ner på denna
sida. Gör grantoppar genom att klippa en
bit kräppapper på 20x5 cm. Se
streckriktning på schablonen.

Sträck stycket helt ut som vi visar på
bilden.
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Vik ihop stycket 2 gånger på längden, så
det blir fyra lager och klipp nu fransar
längst den ena långsidan genom alla 4
lager. Klipp fransarna så det är 3 mm
mellan och 5 cm till botten.

Rulla ihop stycket ganska hårt. Rulla
stycket mellan händerna som på bilden
för att göra fransarna tunnare.
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Vik ut stycket igen och limma fast änden
av stycket med fransar på en stjälk. Rulla
runt toppen av stjälken ett par gånger.

Fortsätt med att vira stycket runt stjälken,
men för stycket snett ner på stjälken.
Pensla på lim under arbetets gång.
Använd antingen en limpistol eller multi
glue.
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Gör mellan 15 och 20 stycken grantoppar
som vi visar på bilden, allt efter hur tjock
kransen ska vara.

Använd schablonen och klipp ut alla
delarna till en blomma. Kom ihåg att
klippa efter streckriktningen på
schablonerna. Gör totalt 12 stora och små
blommor till adventskransen.
I steg
9 till steg 18 har vi som utgångspunkt i en
blomma, där vi använt 6 stora
blomsterblad som har satts runt ett
guldbär tillsammans med ett stycke
pistiller. Det är även ett stycke pistiller
och ett stycke grönt i måtten 1 cm bredd
och 20 cm långt för att klä stjälken med.
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Sträck ut stycket till pistillerna som i steg
2. Klipp fransar längst den ena långsidan
som i steg 3. Rulla ihop och rulla den
mellan handflatorna som vi beskrivit i steg
4. Doppa ner ändarna i en klick multi glue
och sen i en burk glitter. Låt det torka i ca.
10 minuter.

Gör och forma blomsterbladen. Runda
varje blomblad med ett falsben genom att
dra bladen mellan falsbenet och tummen.
Samma teknik som att krulla presentband
med en sax.
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Forma blomsterbladen genom att sträcka
på mitten av blomman så de blir runda.

Vrid kanten av blomsterbladen fram och
tillbaka längst hela kanten som vi visar på
bilderna, för att vå en vågig effekt.
Upprepa på alla 6 blad.
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Ge blomman en glitterkant genom att
droppa kanten av bladet med lim och
doppa ner i en burk med glitter. Upprepa
med alla 6 blomsterblad och låt det torka.

Limma fast pistillerna runt om stjälken
som sitter fast på det konstgjorda
gulbäret.
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Limma fast det första bladet på pistillen
med en limpistol eller multi glue.

Fördela och limma fast ytterligare 2 blad
runt pistillen. Limma fast de sista 3
blombladen fast lite förskjutet mellan de
första 3 blombladen.
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Klä stjälken med blomstertejp eller det
utklippta kräppappret. Sträck det långa
stycket och limma fast änden av stycket,
där blomsterbladen är limmade på
pistillerna, så de täcks. Vrid stycket snett
runt om stjälken och limma under
arbetets gång.

Vill du ha ett bär i mitten ska du starta
blomman genom att limma pistillen direkt
runt stjälken.
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Mixa och matcha med eller utan bär,
stora eller små blad och med eller utan
glitter som du önskar.

På en metallring knyts 4
upphängningssnören fast som mäter ca.
80 cm.
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Knyt ihop de fyra snörena, så ringen
hänger rakt.

Vira en blomma runt metallringen nära
det ena upphängningssnöret.
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Fördela och sätt fast blomorna längst
metallringen. Börja t.ex. med att sätta en
blomma vid varje snöre och ytterligare 2
blommor mellan varje blomma.

Sätt fast grantopparna under.
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Fördela och sätt fast de resterande
grantopparna runt ringen, så de täcker
ringen.

Montera 4 ljushållare på metallringen
mellan snörena.

Schablon
Skriv ut schablonen här.

