Valentijnboeket 1:12

Nodig voor een boeketje als op de foto:
- aantal rode perforatorrondjes van servetpapier voor de roos
- 2 a 3 groene rozenblaadjes
- groen sterrenponsje
- groen ijzerdraad (2 stukjes van plm. 7 cm.)
- bolletje rode (kinder) klei
- rood foamhartje met plakzijde
- rood papieren hartje even groot als foamhartje
- eventueel (Swarovski) siersteentje
- rood veertje
- ong. 20 - 25 cm rood lintje
Verder:
prikmatje, speld, pincet, schaartje, tangetjes (knip en buig), tandenstoker, lijm, textiellijm, stompe
pen
Werkwijze:
Het roosje

Plak aan beide zijden van dit
knopje een servetrondje en
knijp met je nagels het
geheel aan de onderkant een
beetje aan.
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Knip uit groen ijzerdraad 2 stukjes van ong. 7 cm.
Haal de servetrondjes van elkaar en gebruik 1 laagje per
rozenblaadje.
Neem 1 stukje ijzerdraad en dip de punt in een beetje lijm. Pak
hiermee een servetrondje van 1 laagje op en maak hier een knopje
van.

Doe telkens een klein beetje lijm aan de onderkant van het roosje
met een tandenstoker en plak rondom om en om servetrondjes
totdat je roos naar de zin is.
Prik in het groene sterretje een gaatje in de midden en knip de
"blaadjes" een beetje in. Buig de puntjes een beetje naar binnen en
buiten zoals op de afgebeelde manier.
Schuif het sterretje om het steeltje en schuif
het voorzichtig tegen het roosje aan. Doe er
wel een beetje lijm tussen en schuif niet te
stevig want dan vliegt je roosje weer van het
steeltje.

Buig de steeltjes van de rozenblaadjes een beetje om
en plak 1, 2 of meer blaadjes op het ijzerdraad. In
het voorbeeld zijn 2 blaadjes gebruikt. "Kreukel"
eventueel de
blaadjes een
beetje met
een pincet.

Het roosje is nu klaar. Laat goed drogen.

Het hartje.
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Haal van het foamhartje de beschermlaag van de plakzijde. Heb je
een hartje zonder plakzijde, smeer dan 1 zijde goed in met een
beetje lijm.
Neem het tweede stukje ijzerdraad en plak dat op het hartje. Plak,
als je dat wilt, ook een paar kleine stukjes veer hier tegen aan.
Plak hier tegenaan het rode papieren hartje.

Wanneer je een siersteentje wilt
plakken:
Prik met een stompe pen een
klein kuiltje in de foamzijde.
Doe hierin een beetje lijm en
plak het siersteentje hier weer
in.

Het hartje is nu ook klaar.
Goed laten drogen
Neem een klein bolletje klei (buddy kan
ook maar is niet rood en valt meer op)
en leg dat op bijv. je snijmat. Druk
hierin de steeltjes van het roosje en het
hartje, en een rood veertje zoals op de
foto('s) afgebeeld. Kneed de klei rondom
en leg het geheel neer. De klei is een
hulpmiddeltje om het bosje je beetje te
kunnen groeperen. Het heeft verder
geen functie.
Neem een stukje rood lint van ong. 8 - 10 cm en knoop dat
om het bundeltje heen daar waar de klei zit.
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Trek het lintje goed stevig aan en
leg er eventueel een (platte) knoop
in.
Verwijder de overtollige klei.
Maak van een stukje rood lint een
klein strikje en plak dat met een
beetje textiellijm op het knoopje van
het andere stukje lint om het bosje.
Verwijder eventueel nog wat klei.
Goed aandrukken en laten drogen.

Wanneer alles goed droog is kun je de lintjes en
ijzerdraadjes op lengte knippen.
Buig alles een beetje tot een leuk geheel en je
Valentijn-boeketje is klaar.
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