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Houten doos met filigraan
Stap 1 - Het doosje:
Ommantel het houten doosje met Décopatch papier.
Breng eerst een laag Décopatch lijm aan op het
houten doosje, vervolgens het Décopatch papier en ten slotte nog een laag Décopatch lijm.
Laat het doosje drogen.

Stap 2 - Het filigraan:
Terwijl het doosje droogt, kun je de filigraan bloemen en bladeren vormen.
Rol de stroken papier op de filigraan pen en rol hem volledig op.

Het einde van de papieren strook plak je met een beetje lijm aan
de strook vast.
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Benodigd gereedschap:
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Nu druk je de twee uiteinden van de opgerolde filigraan cirkel in
elkaar. Daardoor krijg je een bloem of bladvorm.
Met deze techniek maak je nu 8 bloemen en 5 bladeren.
Voor de steel heb je 2 lichtgroene filigraan stroken nodig. Bij
deze stroken draai je telkens het einde en het begin iets in.
Voor het hart van de bloem - de stamper en meeldraden - rol je
een gele papieren strook op en plakt deze aan het einde vast. Nu
knip je met een schaar van boven kleine franjes in het papier.
Deze druk je nog iets eruit.
Als je alles hebt voorbereid, kun je nu de verschillende ornamenten in elkaar zetten.

Afwerking:
Plak eerst de bloem in het midden van het
houten doosje. Onder de bloem bevestig je
de lichtgroene stengels en langs de stengel de
donkergroene bladeren.
Het filigraan kun je het beste met Décopatch
lijm op het doosje plakken. Na een pauze om
te drogen is je houten doosje klaar.
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