lelietje-van-dalen 1:12 (P2010)
Nodig: witte bloemponsjes ministerretje, groen ijzerdraad en papier voor
blaadjes en groene reepjes papier voor de steeltjes.
Verder nodig: pincet, schaartje, tangetjes (knip en buig), lijm en secondelijm,
stompe naald, opbolpen
Werkwijze:
Bol de sterretjes op tot mooie ronde halve bolletjes.
Knip van de reepjes groen papier het aantal reepjes van
5mm lang en 1mm breed wat je nodig
hebt. Per bloempje varieert dat van 2
tot 4 (eventueel meer) stukjes. Knip
deze reepjes 3 mm in, door de lengte in
tweeën.

Plak met lijm en secondelijm een reepje met het niet-ingeknipte
gedeelte op een groen ijzerdraadje van ong. 50 mm. Doe dit ook met
de andere stukjes die je denkt nodig te hebben
voor het bloemetje. Plak deze dan een klein
stukje lager dan de voorafgaande, maar wel
ongeveer aan dezelfde zijde.
Buig dan alle steeltjes die zijn ontstaan naar
beneden en zoveel mogelijk naar dezelfde kant.
Ook het ijzerdraadje.
Dip nu een sterbolletje heel
voorzichtig in een druppetje lijm
en vervolgens in de secondelijm.
Plak dan dit bolletje onder aan een
van de steeltjes op afgebeelde
manier. Doe dit met zoveel
bolletjes als je steeltjes hebt.
Knip uit groen papier een aantal (1, 2 of 3 blaadjes per steeltje) lancetvormige blaadjes van maximaal 20 mm lang en
10 mm breed.
Bladvorm:
Alle blaadje hoeven niet gelijk of even groot te
zijn. Kras met een stompe naald in de lengte
nerven in de blaadjes die je hebt uitgeknipt uit
groen papier. Plak dan 1, 2 of 3 blaadjes
rondom het steeltje, maximaal 20 mm vanaf
het topje gerekend en buig ze een beetje rond
en naar buiten.
Maak zo 10 Lelietjes van verschillende hoogte
en grootte. Knip de steeltjes op maat. In het
voorbeeld hiernaast zijn 5 Lelietjes-van-Dalen
"geplant" tussen een paar lavasteentjes.
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