Billede med sukkulenter

INSTRUKTION

Lav et billede med flotte sukkulenter af filt og uld. Planterne er
lavet af hobbyfilt og stenene er nålefiltet i uld. Se, hvordan du
nålefilter på vores DIY-film. Klip alle delene til blomster og sukkulenter ud, klip efter skabelonen på PDF’en. Læs hele vejledningen,
før du går i gang med at lime.
Store grønne sukkulenter nr. 1.

Små grønne sukkulenter nr. 4.

Lim 8 store blade fast, jævnt fordelt på den runde bund. De skal
sidde et stykke ud fra midten, så
der dannes et lille hul. Lim næste
omgang med 8 store blade
ovenpå. Lad dem overlappe
hinanden, så de kommer mellem
bladene fra første omgang. På
det andet lag limer du 5 mellemblade, jævnt fordelt, rundt
om og derefter 5 mellemblade
ovenpå, der overlapper hinanden.
På det tredje lag limer du 6 små
blade, jævnt fordelt, rundt om, og
derefter 6 små blade ovenpå, der
overlapper hinanden. Midten er
en strimmel på 2x10 cm, som du
klipper hak i, så det ligner ”krokodilletænder”. Rul sammen og lim
fast i midterhullet.

Klip en strimmel på ca. 3x30 cm, afhængig af hvor
stor, du ønsker den. Klip hak som ”krokodilletænder”
langs den ene kant. Rul sammen, og lim enden fast.
Vi har brugt ProMarker penne til at male skygger på
bladene for at give planterne mere liv.
Som baggrund har vi brugt et kraftigt stykke filt
(3mm/40x40 cm), som vi har limet alle planter og
sten fast på. Lav hul i hjørnerne med en hugpibe,
og slå små sejlringe i. Bind lædersnøre i hullerne til
ophængning. Du kan evt. forstærke filtstykket med
et par tynde træpinde, som du lader overlappe hinanden mellem hullerne og limer fast på bagsiden,
så billedet kan hænge stabilt

Rose-lignende blomster nr. 2.
Klip iflg. skabelonen og sno sammen med den smalle del i midten.
Lim enden fast. Klip det af, der
stikker ud for neden, så blomsten
får en flad bund.
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Stor gul blomst nr. 3.
Klip delene iflg. skabelonen og
montér som sukkulent nr. 1, dog
har denne blomst runde kronblade. Klip en strimmel på 1x5 cm
og rul den sammen til midten,
og lim fast.

722930
970039

305187
970041

727554

723650

970053

970109

