Origami Sommerfugle
Materialer:
-

Papir (gerne kraftigt)
En saks

Papmaché dyrehoveder
Materialer:
-

Tapetklister
Vand
Store balloner
Store mængder aviser
Karton
Maling
Tape
Saks

Karnevalsmaske af paptallerken
Materialer:
-

Paptallerken i middagsstørrelse
Saks/hobbykniv
Pynt
Lim

Pom Pom’s
Materialer:
-

Crepepapir eller plastikposer
I forskellige farver
Saks
Tape
Snor

Fremgangsmåde:
1. Klip tyndestrimler af papir/plasticpose.

2. Læg strimlerne lige op.

3. Bind strimlerne sammen på tværs
med et stykke snor.

4. Klip dem, så enderne ser ensartede ud.

5. Sæt et håndtag på af valgfrit materiale,
eller montér dem på en lang snor, og lav en
guirlande

Annanashat
Materialer:
-

Grønt karton
Limpistol
Saks
Hårbøjle eller elastiksnor
Toiletrullerør

Fremgangsmåde:
1. Klip ca. 20 blade ud i forskellige størrelser
fra 50- 7 centimeter.
2. Fold bladene rundt om toiletrullerøret og lim dem fast med limpistolen. Start med
de længste blade.

3. Fortsæt med at lime blade på toiletrullerøret indtil, du ikke har flere tilbage.

4. Lim hatten fast til hårbøjlen med limpistol eller træk den på en elastiksnor.

Spiralroser af karton
Materialer:
-

Karton i valgfrifarve
Saks
Limpistol
Evt. kraftig ståltråd

Fremgangsmåde:
1. Klip kartonet i kvadrater a 15x15 cm,
Og tegn en spiral, som fylder hele kvadratet.
2. Klip spiralen ud.
3. Rul papiret fra den yderste ende af spiralen.
4. Fortsæt indtil hele spiralen er rullet op,
Og lim ”rullen” fast på den inderste del af spiralen.
5. Træk rosen på ståltråd eller lim dem fast på en snor,
Og lav en blomsterranke.

Kaffefilterblomster
Materialer:
-

Store kaffefiltre (til industrimaskiner)
Frugtfarve
Klipsemaskine
Klips
Tape
Saks
Afdækningsplastik

Fremgangsmåde:
1. Bland frugtfarven op i en smule vand
2. Saml 10 kaffefiltre i en bunke,
og fold dem på midten indtil de danner en spids

3. Dyp den runde side i frugtfarven og lad filtrene suge farven til sig.

4. Bred dem ud på et stykke plastik og lad dem tørre natten over.
5. Fortsæt med resten af pakken
6. Når filtrene er tørre skilles lagene ad.

7. Saml 6 lag i en bunke og folde dem igen på midten til de danner en spids.

8. Klip små buer på den runde kant.

9. Klip den næste bunke en anelse mindre

10. Saml lagene i en bunke med 3 store og 3 små. De små skal ligge inderst.

11. Fold nu lagene til en spids og klips spidsen sammen.

12. Åben blomsten op og krøl hvert enkelt lag sammen om klipsen.

13. Slut af med at samle spidsen på bagsiden med en smule tape, og sæt blomsterne på
piberensere eller på en snor, og lave en klase.

Papirroser m. Vandfarve
Materialer:
-

Printerpapir
Vandfarve
Pensel
Ståltråd
Lim
Perle
Saks

Fremgangsmåde:
1. Klip printerpapir ud i kvadrater med en diagonal på 10 cm. Du skal bruge 3 i alt.
2. Farv kvadraterne let med vandfarve og lad dem tørre.
3. Fold kvadraterne på diagonalen 3 gange.

4. Klip nu den korteste side på trekanten rund
og klip en lille bitte smule af spidsen på trekanten
5. Fold blomsterbladene ud.
6. Klip nu ét blad langs med foldelinjerne af den første blomst,
To blade af den næste blomst, og tre af den sidste. Gem de små afklip!

7. Put lim på ét blad på hver af de store blomster,
og overlap med et andet, så blomsten former et ”kræmmerhus”.
Du har nu en blomst med 4 blade, en med 5 og en med 6.

8. Fold forsigtigt bladets ”bue” ud ad.

9. Træk perlen på et stykke ståltråd eller lav en lille kugle af ståltråd.
10. Rul det mindste blad stramt rundt om perlen/kuglen, og lim den fast.

11. Rul det næstemindste blad sammen til et lille ”kræmmerhus” og lim sammen.
12. Træk det træk ståltråden igennem det hullet i det næstemindste blad, så det mindste
kommer til at sidde indeni.
13. Træk nu bladene på blomsten og lim efter – de mindste først!

Papirvalmuer
Materialer:
-

Papir
Vandfarve
Pensel
Ståltråd
Saks
Limpistol

Fremgangsmåde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klip papiret i små rektangler á 10x5 cm.
Riv kanterne, så rektanglerne får et mere naturlig udseende.
Farv rektanglerne med vandfarve, lad dem tørre.
Krøl papiret forsigtigt, når det er tørt, for at fuldende det naturlige udseende.
Lim en lille perle på ståltråden eller form en lille kugle af tråden.
Træk rektanglerne på ståltråden og lim dem én efter én fast på bladet over det.

Vimpelguirlande

Materialer:
-

Papir
Saks
Limstift
Snor

Fremgangmåde:
1. Klip papiret ud i romber (to trekanter overfor hinanden)
2. Fold de to trekanter om snoren og lim.
3. Fortsæt til guirlanden er lang nok.

