Amarant 1:12 – (P2008)
Nodig: roze foam-putty, groene bladponsjes, eventueel
kleine reepjes groen stevig papier voor de steeltjes, groen
ijzerdraad.
Verder nodig: prikmatje, schaartje, pincet, tangetjes (knip
en buig), tandenstoker, verfkwastje, lijm, secondelijm,
embosse-pen en verf in de gewenste (rode) kleur

Werkwijze:
Draai uit de putty 8 kleine bolletjes. Ze hoeven niet alle 8 even
dik te zijn. Er is waarschijnlijk meer putty dan je nodig hebt.
Maak de bolletjes niet te groot.
Prik op drie stukjes dun ijzerdraad een bolletje en rol vervolgens
alle 8 de bolletjes op de afgebeelde manier. Bij 3 van de bolletjes
zit het ijzerdraad er dus aan vast. Laat dit alles goed drogen.
Wanneer alles goed is gedroogd kun je de bloemen gaan verven. Dit
hoeft niet erg netjes. Het lijkt "levendiger" wanneer er nog wat
roze te zien is. Misschien dat een andere kleur ook wel goed lijkt
maar dat weet ik (nog) niet. Laat dit ook goed drogen.
Tijdens het drogen kun je een aantal "takjes" gaan maken met
alleen bladeren. Teken eerst op alle blaadjes die je gaat gebruiken
aan beide zijden met een embosse-pen bladnerven zoals is
afgebeeld.
Plak vervolgens met lijm en secondelijm
op een stukje dik ijzerdraad of
een reepje groen papier (plm. 7
cm lang) een aantal blaadjes.
Gebruik kleine en grote blaadjes
doorelkaar. Gebruik 5-7 blaadjes
per takje.
In het voorbeeld heb ik twee takjes gemaakt.
Nadat de takjes zijn gedroogd kun je de blaadjes
opbollen met een embosse-pen.
* Wanneer de bloemen zijn gedroogd neem je 1 bloem
met een ijzerdraadje erin en 2 "losse"
bloemen. Deze losse bloemen plak je op
de bloem die op het ijzerdraadje zit.
Wanneer de lijm droog is buig je het
steeltje op de afgebeelde manier.
Pak een paar losse blaadjes en bol deze
op met een embosse-pen. Plak een
aantal blaadjes boven op de bloem.
Herhaal dit vanaf * ook voor de
andere 2 bloemen.
Als het goed is heb je dan 3
bloemen en een paar takjes.
Maak hiervan een bosje en bind dit
vast met een stukje groen
ijzerdraad. De takjes laat je naar beneden buigen. Breng
alles een beetje in model zoals je het wilt hebben en knip
dan de steeltjes op lengte. Je kunt het bosje in een potje,
tuintje of vaasje zetten.
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