Upphänge med fickor
dekorerade som
adventskalender med
stryktyg
Dekorera ett upphänge med fickor av kanvas
med glittrigt stryktyg och rub on stickers. Klipp
ut stryktyget efter schablon och stryk fast på
fickorna och gnugga på rub on stickers.
Upphänget fungerar fint som en
adventskalender med namn.

Inspiration: 15791
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Skriv ut schablonerna som finns som en
särskild PDF här på sidan. Klipp ut
stryktyget efter schablonerna. Tips: Rita
av mönstret på stryktygets baksida med
en kulspetspenna.

Placera ut stryktygsmotiven en och en
med framsidan uppåt och stryk fast dem
direkt på fickorna på medelvärme. Du kan
stryka direkt på motivet eftersom den har
ett lager av folie som skyddar. Vänta med
att ta bort folien, tills alla dekorationerna
är klara, stryktyget kan nämligen smälta
om man stryker på det utan folie.

3

4

Klipp ut önskade siffror och/eller
bokstäver från arket med rub on stickers.
Gnugga fast dem på upphängningen
med den medföljande pinnen.

Ta försiktigt bort det översta skyddslagret
från rub on stickers.
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Använd spetsen av strykjärnet för att
fixera detaljer av stryktyget, om rub on
motiven är fastsatta. Det är viktigt, att du
inte stryker på rub on stickers eftersom
de smälter.

När alla detaljer är färdigstrukna, tas
folien försiktigt bort från stryktyget.
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För en pinne genom löpgången upptill
och knyt fast Lurex garn på varje sida, så
allt kan hängas upp.

Gör två tofsar till dekoration av det Lurex
garn som även används till
upphängningen. Vira garn runt en bit
kartong (A5 storlek) ca. 50 varv.
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Knyt en bit garn runt mitten på den ena
sidan av kartongen som vi visar på
bilden.

Dra försiktigt bort garnet från kartongen.
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Knyt en bit garn runt tofsen ca. 1 cm. från
toppen och avsluta med en stram knut.

Klipp till ändarna till en passande längd.
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Knyt fast tofsarna på den ena sidan av
pinnen.

Här syns det färdiga upphänget med
fickor.

Schabloner
-

