Juldekorationer av
tårtpapper.
Gör egna änglar, julgranar och snöflingor av
tårtpapper. Klipp till tårtpappren och forma de
olika figurerna till hängande eller stående
dekorationer.

Inspiration: 15718
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Gör en ängel genom att klippa in till
mitten på ett tårtpapper som vi visar på
bilden.

Forma tårtpappret som en bred strut och
limma ihop med Sticky Base.
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Vik ett tårtpapper fram och tillbaka så det
blir plissévikningar.

Kläm ihop tårtpappret på mitten och
limma ihop med små kulor av Sticky Base
mellan varje lager.
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Trä en tråd genom hela kroppen,
vingarna och huvudet med en nål, så
delarna sitter ihop och ängeln kan
hängas upp.

Gör en gloria av en bit piprensare som
formas som en ring och viras runt sig själv
för att fästa. Sätt glorian på plats och
limma ev. fast den med Sticky Base.
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Gör en julgran genom att forma 3 strutar
på samma sätt som ängelns kropp (se
steg 1+2). Gör käglorna i olika bredder
som vi visar på bilden.

Forma en kula av Foam Clay och tryck
botten lite platt, så det blir mer som en
halvkula.
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Stick ner en piprensare i halvkulan och
lägg en liten klick Foam Clay runt
piprensaren ca. 4 cm. från botten. Trä den
största struten på piprensaren, så den
vilar på den lilla Foam Clay kulan.

Upprepa tillvägagångsättet med de sista
två strutarna och sätt fast de små kulorna
av Foam Clay ca. 3 cm från varandra. Den
minsta struten ska vara överst.
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Klipp till piprensaren. Limma 2
snöflingeformade paljetter på varje sida
av granens topp med Sticky Base.

Gör snöflingor genom att vika 3
tårtpapper på samma sätt som ängelns
vingar (se steg 3 och 4). Vik alla på
mitten, så de bildar ett "V".
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Limma ihop de 3 delarna med Sticky
Base.

Dekorera med paljetter i mitten genom
att klistra fast dem med Sticky Base.

Færdig rosette
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