Stokrozen uit Nalladris
Benodigdheden:
Fimo balletjes in groen en een andere kleur voor de
hartjes. Dubbelgekleurde balletjes als bloemknoppen.
Bloembinddraad
Gekleurde bloemenponsjes met afstekend hartje (of zelf
met een viltstift inkleuren)
Groene ronde ponsjes (Perforator!) voor de kelkjes
Uitgeprinte blaadjes in 5 maten. (A-B-C-D-E)
Verder nodig:
Ciceleerpen
Ciceleermat
Tacky glue
Schaartje
Pincet
Groene verf/viltstift/tinta
Eerst het maken van de onderdelen:
Als je zelf fimo balletjes maakt: Maak in groen hele kleine balletjes, ongeveer 1-2
mm groot. Maak drie ietsje grotere balletjes door een groen balletje en een klein
balletje in de kleur van de bloem samen te draaien, zodat het lijkt op een knopje,
waar net een tipje bloem uit komt.
Maak 12 balletjes die later de bloemhartjes worden.
Bak de balletjes in ongeveer 10 minuten op 120 graden.
Print de blaadjes, en print ze dan op de achterkant van het papier nog een keertje.
Knip de blaadjes uit. Schilder de zichtbare witte randjes met een
viltstift of wat tinta. Laat drogen. Bol ze op met de ciceleerpen op
een ciceleermat. Lijm hele korte steeltjes (ik neem stukjes draad van
2cm, waarvan 1cm op het blaadje geplakt wordt) aan 2 blaadjes B,
alle C, D en E. De bovenste blaadjes ( A en B) worden zonder
steeltje gebruikt.

Bloemetjes: Bol de bloemetjes goed op met een
ciceleerpen, en plak een klein fimo balletje in het
midden. Laten drogen.
Knip de groene rondjes voor de kelkjes tot op de
helft in. Bol ze flink op met een ciceleerpen, en
plak ze aan de onderkant van het bloemetje.

Open bloemknopjes:
Knip een hoekje uit de geponste bloem
en kelk en bol ze extreem op. Plak ze aan
elkaar als een patatzakje. Plak ze daarna
in elkaar.
Het in elkaar zetten:
Pak een stuk plantendraad (stengel!) en plak 2 groene balletjes op het topje. Plak
nog een stuk of 8 groene balletjes op de stengel.
Plak dan de drie dubbele balletjes aan de stengel, dichter op elkaar.
Plak vlak onder de drie dubbele balletjes 1 blaadje A aan de stengel.
Laat het geheel goed drogen.
Lijm de open bloemknopjes aan de stengel, vlak onder de fimo knopjes.
Plak er weer een blaadje A onder.
Plak nu ongeveer 12 bloemetjes aan de stengel, met her en der een
blaadje A of B ertussen. Plak onder deze bloemetjes nog twee keer een
blaadje B zonder steeltje.
Begin dan van klein naar groot de stengel op te vullen met de gesteelde
blaadjes. Plak de blaadjes dicht onder elkaar, zodat je niets meer van de
stengel ziet.
Prik de stokroos in een potje, of in de tuin rond je poppen huis.
Klaar!
Veel plezier met knutselen!

Als er vragen zijn: Mail naar littlesun@nalladris.nl
Pakketjes kun je vinden in ons winkeltje: www.nalladris.nl

