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Deze tulpen verwelken niet! Tover een lenteachtige
charme in je kamer. Met frisse kleuren, vechten we
tegen de koude winter.
Materiaal:

tekenpapier in roze, blad van 50 x 70 cm,
satijnen lint in groen,
strasssteentjes in roze voor decoratie,
liniaal, potlood, schaar, mes,
lijm, dubbelzijdig plakband en een
onderlegger

Aan de smalle zijde van het vel na 10 cm het vel naar boven vouwen. Het

vel omdraaien en weer 10 cm breed op de bestaande vouw vouwen. Weer
omdraaien en zo verder gaan, tot het hele vel in een trekharmonica vouw
gevouwen is. Het tulpmotief over de gehele breedte van de gevouwen
strook, rechter- en linkerkant overlappend (BELANGRIJK), optekenen.

Knip met een schaar de bloemkelk uit, en erop letten, dat aan de rand links

en rechts NIETS wordt afgeknipt en zodoende verbonden blijft. De papierketen uitbreiden, telkens twee afbeeldingen op elkaar leggen en of met
een stans of een knutselmes aan de onderste rand van de bloem een cirkel
stansen of snijden.

Aan de onderrand van de opening aan de voorkant en achterkant een stuk
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dubbelzijdig plakband aanbrengen. Daarna steeds 7 x 80 cm lange stukken
van het groene satijnen lint afknippen, door de cirkel tot de helft inschuiven
en op het plakband bevestigen. Om te bevestigen twee kleine gaten met
een dikke naald aan de linker en rechter uiteinden van de slinger inprikken
en met het groene lint inrijgen en voor een raam, deur of iets dergelijks
bevestigen. Om de bloemen te versieren kun je met roze strasssteentjes en
sierstenen accenten zetten door deze met een beetje lijm aan te brengen.

