Hulst 1:12 – (P2007)
Nodig: groene hulstblad-ponsjes in 2 (of meer) maten, rode klei, groen ijzerdraad.
De lengte van de takjes kun je natuurlijk zelf bepalen. In dit voorbeeld gebruiken we per
takje:
- ca. 10 ponsjes groot en klein hulstblad gemengd
- ca. 15 piepkleine rode kleibolletjes
- Stukje groen ijzerdraad van ong. 7 cm.
Verder nog nodig:
pincet, (tangetje), speld, tandenstoker, blanke vernis, verfkwastje, lijm.
Werkwijze:
Maak van tevoren voldoende bolletjes voor de te maken
takjes. Deze kunnen dan tijdens het maken van de takjes
drogen.
Smeer ong. een cm van het topje ijzerdraad in met lijm. Laat
dit een beetje indrogen zodat de blaadjes beter blijven
hangen tijdens het plakken.
Plak boven op het topje het eerste blaadje. Ik vind zelf het
kleine blaadje het mooist, maar dat kan natuurlijk ook anders.
Plak een paar mm hieronder het volgende blaadje. Draai het
draadje zo nu en dan zodat de blaadjes niet allemaal aan dezelfde
kant komen. Wissel kleine en grote blaadjes naar willekeur af.
Smeer steeds voldoende lijm op het draadje en wacht dan even
tot het deze is ingedroogd voordat je het volgende blaadje plakt.
Wanneer er voldoende blaadjes zijn geplakt laat je het takje
drogen en begin je eventueel aan het volgende takje.
Buig, wanneer de lijm voldoende is gedroogd, de blaadjes naar
buiten en knijp voorzichtig in de blaadjes zodat ze bollen en een
beetje kreukelen.
Stip dan hier en daar op het ijzerdraadje/steeltje
een beetje lijm, laat weer een beetje drogen en
plak dan de bolletjes voorzichtig op het steeltje.
Probeer met een speld een bolletje te pakken. Niet
teveel in het bolletje prikken anders laat deze niet
weer los in de lijm. Kun je het bolletje niet met een
speld te pakken krijgen dan gebruik je een pincet.
Laat het takje weer drogen.
Lak dan alles met blanke vernis. De kleur groen
wordt dan donkerder. Laat weer drogen.

Het takje is dan klaar. Op deze manier kun je meerdere
takjes maken. Uit dit pakketje 6 van bovenbeschreven
lengte.
Hier kun je een klein struikje van maken, in een kerststukje steken of gewoon als
decoratie gebruiken.
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