Benodigdheden:
Porselein
kleurstoffen
Bloemendraad
Deco materialen
Uitstekers
Frillnaald
scherp mesje
schaartje
Tacky glue
strikkenmaker of vorkje

Zo maak je het:
Kleur het porselein met een beetje rode
kleurstof en rol het dun uit.
Steek met het hartjes stekertje een twintigtal
hartjes uit en snij er vier doormidden. Bewaar
de hartjes die je niet aan het bewerken bent
onder een dopje, anders drogen ze te snel uit.
Neem een half hartje frill dit dun uit op je
vingertop. Doe een beetje lijm op het
bloemendraadje. Rol het uitgefrillde halve
hartje voorzichtig om het bloemendraadje.
Zo ontstaat het begin van de roos. Doe dit
zeven keer.
Neem nu een heel hartje en frill dit weer dun
uit. Doe een klein beetje lijm op het begin
van de roos en vorm het uitgefrillde hartje

om dit begin heen.
Duw de randjes heel voorzichtig een heel klein beetje naar buiten.
Voor de laatste rand van de roos neem je 2 hartjes die je weer wat uit frillt
Plak ze tegen de reeds geplaatste blaadjes aan en je ziet een mooie roos. Ook
hier duw je heel voorzichtig de randjes ietsje naar buiten.

Als je zo 7 rozen gemaakt hebt, rol je wat ongekleurde porselein uit tot 4-5mm
dikte. Met de grote ronde uitsteker steek je een rondje uit. Plak dit rondje met
wat Tacky glue op het houten schijfje.
Knip de steeltjes van de roosjes af op ongeveer 5mm onder de roos. Steek ze
met wat lijm aan het steeltje in het schijfje porselein.
Zodra de rozen er een beetje verdeeld in staan wordt het vilt-lint op maat
geknipt en om het geheel gedraaid. Laat het iets over elkaar steken.
Doe flink wat lijm op de zijkant van het schijfje
en plak het vilt er tegen aan.
Maak een klein strikje in het zijde lintje en plak
dat om het vilt heen.
Nu knip je hele kleine stukjes van het groen.
Die doop je voorzichtig in wat lijm en schik het
tussen de rozen.
Laat het geheel nu drogen.
Als het groen te hoog is knip je dat af.
En ten slot versier je het geheel met wat
pareltjes.
Veel plezier met Knutselen!
Mochten er nog vragen zijn, mag je altijd emailen naar laura@nalladris.nl
Kijk voor materialen eens in ons winkeltje op www.nalladris.com

