
Roos 1:24 – (P2401) 

 

Je hebt nodig per roosje: - stukje groen ijzerdraad - aantal (plm. 4) servetrondjes van 1 laagje - 1 groen ponsje 

"sneeuwkristal" van plm. 8 mm in doorsnee. 

Verder nodig: prikmatje, schaartje, pincet, tangetje, naalden, tandenstoker, lijm, secondelijm, snijmat. 

 

 

Werkwijze:  

Haal de laagjes van de servetrondjes van elkaar. 

Het mooiste zijn blaadjes van 1 laagje. Vooral 

met deze 1:24 roosjes. Leg de 1-laags-rondjes 

op de prikmat. Ze blijven dan redelijk goed 

liggen. Leg de prikmat een eindje van je af, 

anders blaas je de rondjes zo weg. 

Neem een stukje groen ijzerdraad en stip deze 

even in een beetje lijm en plak daarna een 

rondje servetpapier van 1 laagje op de punt. Kneed het tot een knopje. Laat dit drogen.  

 

Prik in een van de rondjes een 

gaatje. Dit gaatje hoeft niet 

precies in het midden.  

Doe een beetje lijm onderop het 

knopje met een tandenstoker. 

Schuif het rondje om het ijzerdraadje en vervolgens tegen het 

knopje aan. Vouw het rondje voorzichtig om het knopje en knijp 

met je nagels alleen het onderste gedeelte een beetje in vorm. 

Het knopje gaat dan een beetje open staan. Doe dit met nog een paar rondjes totdat je 

het roosje groot genoeg vindt. Doe wel telkens een klein beetje lijm onder het bloemetje.  

Probeer telkens met bijv. je duimnagel het roosje aan de onderkant in model te drukken. 

Wanner het bloemetje naar de zin is laat je deze even drogen en kun je met de blaadjes 

beginnen. 

 

Neem 1 groen ponsje en knip 

deze op de afgebeelde 

manier een beetje in zodat 

er "losse" blaadjes ontstaan. 

Knip vervolgens het ponsje in drieën. 

Probeer op de aangegeven plaats (witte 

rondje) een gaatje te prikken in het blaadje 

met een speld. Doe dit niet op de prikmat maar bijv. op je snijmat. Wanneer het gaatje niet lukt is niet erg. Ook 

dan kun je het blaadje goed op het steeltje plakken met een beetje lijm en secondelijm. 

Je kunt de blaadjes in model brengen door de "losse" blaadjes om te buigen. Dit kun je van tevoren doen, maar 

ook later wanneer de blaadjes op het steeltje zitten en goed zijn gedroogd.  

Schuif een blaadje om het ijzerdraadje tegen een 

druppeltje lijm aan. Plak zoveel blaadjes op dezelfde 

manier op het steeltje als je wilt.  Ik heb wisselend 

2 of 3 blaadjes gebruikt. Het roosje is dan klaar. 

Wanneer je klaar bent 

met alle roosjes en ze 

gedroogd zijn kun je 

ze op lengte knippen van ong. 2 a 3 cm en er 

een bosje van maken in een potje zetten of 

in je tuintje planten. 
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