Adventtikranssi
kreppipaperikukilla
Tee tämä adventtikranssi kuusesta ja
kreppipaperista, jotka on kiedottu
metallilankarenkaan ympärille kultanyörillä.
Viimeistele kiinnittämällä neljä
kynttilänpidikettä metallilankarenkaaseen.

Inspiration: 15977
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Tulosta kaava, joka on saatavilla erillisenä
PDF-tiedostona tämän sivun lopussa. Tee
kuusen oksia leikkaamalla 20 x 5 cm pala
kreppipaperia. Noudata kaavan
venytyssuuntaa.

Venytä kreppipaperia kuten kuvassa.
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Taita kreppipaperi kaksi kertaa
leveyssuunnassa: sinulla on nyt neljä
kerrosta. Leikkaa urat leveyssuunnassa
toiseen reunaan kaikkii neljään
kerrokseen. Jätä urien väliin n. 3mm väli
ja jätä reunoihin 5cm.

Rullaa kreppipaperi tiukasti rullamalla sitä
käsien välissä kuiten kuvassa.
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Avaa kreppipaperi ja kiinnitä sen toinen
pää kukkan varren toiseen päähän
liimapistoolilla. Kiinnitä paperi pari kertaa
varren ympärille sen kiinnittämiseksi.

Jatka kietomalla kreppipaperia
kukkalangan ympärille alaspäin ja lisää
liimaa säännöllisesti väleihin. Käytä
liimapistoolia tai multi liimageeliä.
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Tee 15-20 näitä kuusen oksia kuten
kuvassa, riippuen kranssin tiheydestä.

Leikkaa kaavan avulla kukan kaikki osat.
Muista leikata kaavan venytyssuunnan
mukaan. Tee yhteensä 12 isoa ja pientä
kukkaa adventtikranssia varten. Ohjeen
vaiheissa 9-18 kuvataan, miten kukka
valmistetaan käyttämällä kuutta isoa
kreppipaperiterälehteä, jotka on laitettu
kultaisen marjan ympärille.
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Vedä hedettä varten tehty kreppipaperi
pois vaiheessa 2 kuvatulla tavalla.
Leikkaa hapsut pituussuunnassa toista
sivua pitkin vaiheessa 3 kuvatulla tavalla.
Kääri se tiukasti ja rullaa käsien väliin
vaiheessa 4 kuvatulla tavalla. Kasta
hapsut tippaan multigeeliä ja
kimalteeseen. Anna kuivua noin. 10 min.

Tee ja muotoile terälehdet. Pyöristä
jokainen terälehti taittoluulla vetämällä
terälehti taittoluun ja peukalosi välissä;
käytä samaa tekniikkaa kuin lahjanauhan
kihartamisessa.
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Muotoile terälehti venyttämällä sen
keskiosaa niin, että se muuttuu pyöreäksi.
Toista tämä toimenpide muilla
terälehdillä.

Kierrä terälehden reunaa edestakaisin
koko reunaa pitkin kuvan osoittamalla
tavalla aaltomaisen reunan luomiseksi.
Toista tämä menettely kaikilla kuudella
terälehdellä.
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Lisää kimalletta terälehden yläreunaan
kiinnittämällä liimaa ja tuputtamalla tämä
kohta terälehdestä kimallepurkkiin. Toista
tämä menettely kaikilla kuudella
terälehdellä ja anna kuivua.

Kiinnitä hede kultaisen marjan ympärille.

15

16

Kiinnitä ensimmäine terälehti heteeseen
liimapistoolilla tai multiliimalla.

Kiinnitä kaksi muuta terälehteä heteen
ympärille. Kiinnitä kolme jäljellä olevaa
terälehteä porrastetusti kolmen
ensimmäisen terälehden väliin.
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Päällystä kukkalangasta tehty varsi
kukkateipillä tai kreppipaperilla. Kiinnitä
toinen pää liitkokseen, jossa terälehdet
on kiinnitetty heteeseen. Kiedo paperia
kukkalangan ympärille ja kiinnitä sitä
liimalla tasaisin väliajoin.

Jos et halua laittaa kullanväristä marjaa
kukan keskelle, liimaa sitten hede
suoraan varteen.
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Tee kukkia marjoilla tai ilman, isoilla tai
pienillä terälehdillä ja kimalteella tai ilman.

Leikkaa kultanyöriä n. 80cm mittainen
pätkä. Solmi ne metallilankarenkaaseen.
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Solmi neljä kultanyöriä yhteen siten, että
metallilankarengas on suorassa.

Kiedo kukat metallilankarenkaaseen
varresta ripustusnyörien viereen.
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Levitä ja kiinnitä kukat metallirenkaan
ympärille. Aloita esimerkiksi kiinnittämällä
kukka jokaisen langan viereen ja sitten
vielä kaksi kukkaa kukkien väliin.

Kääri kuusen oksat
metallilankarenkaaseen aukkojen
täyttämiseksi.
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Levitä ja kiinnitä jäljellä olevat kuusen
oksat metallirenkaan ympärille
peittämään kukkien varret.

Kiinnitä neljä klipsillä olevaa
kynttilänpidikettä metallilankarenkaaseen
ripustusnyörien väleihin.

Kaava
Tulosta kaava täältä.

