Moeilijkheidsgraad: makkelijk



Benodigde tijd:

ca. 1 uur
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Materiaal:

 5 vouwblaadjes met blauw patroon 15 x 15 cm
 Boek Fleurogami Blüten für
 sierstenen in lichtblauw met een diameter van 6 mm drinnen und draußen (Duits)
 draad in wit

Werkwijze:
1.

Het vierkant diagonaal vouwen.

2.

De ontstane driehoek
in het midden vouwen
en weer openen.
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3.

De punt van de bovenste
laag op de rode lijn naar
onder vouwen.

4.

De punt weer gedeeltelijk
naar boven vouwen, zodat
ze wat over de onderliggende vouwlijn uitsteekt.
Vouw de driehoek in het
midden en weer openen.
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de beide hoeken
5. Vouw
naar het midden, zodat een
vierkant ontstaat.

de twee geel gemarkeerde
8. opplaatsen
lijm aanbrengen en
De driehoek nog verder openen,

de vouw aan de rechterkant,
11. Op
lijm aanbrengen (gele lijn) en de
linker helft naar rechts klappen.

weer tot een driehoek terugvouwen.

6.

7.

De hoeken van het vierkant
naar het midden vouwen,
zodat een vliegervorm
wordt gevormd.

De vliegervorm volledig
openen, nu ligt er weer een
driehoek voor je.

de rode lijn naar boven en
9. Op
weer terug vouwen.

10.

Steeds de helft van de buitenste vouwen over de rode
lijn naar boven vouwen.

bloemblaadjes aan elkaar
12. Vijf
plakken. Hierbij steeds op het
geel gemarkeerde vlak lijm
aanbrengen.

13.
Hier wordt bovendien op het volgende vouwvak lijm
aangebracht. Daardoor ziet de bloem er compacter uit. Voordat je het eerste bloemblaadje aan het
laatste vastlijmt, steek je de witte draad erin. Plak
tot slot nog de blauwe siersteen in het midden van
de bloem.
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