Kreative idéer
med

Papir

VELKOMMEN TIL

en finurlig verden!

Du finder alt papiret i
papirpakken fra Finurligheder.

Hej med dig

Mit navn er Bettina, og jeg er designer. Jeg
er vild med mønstre og farver, og vil gerne
inspirere dig til at lave kreative projekter.
På de næste sider finder du kreative idéer, som
du kan lave ud af papir. Husk, at det er kun
idéer. Hvis du får nogle bedre idéer undervejs,
så laver du det bare helt som du har lyst til.
Papiret jeg har brugt, er Finurligheders papir,
som jeg har tegnet. Du kan købe papiret i min
kreashop på finurligheder.dk
God fornøjelse!
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FLY DEND E

A

Tømmerflåder

B

Det skal du bruge:
•
•
•
•

Korkpropper
Elastikker
Papir
Snor

•
•
•
•

Hulmaskine
Grillspyd
Saks
Limstift

Tømmerflåde A:

Saml tre korkpropper med
elastikker og sæt et grillspyd
i den midterste prop. Klip en
trekant til sejl.

Lav huller i sejlet med en
hulmaskine og klip til med en
saks.

Sno en snor gennem sejlet
og omkring grillspyddet. Bind
snoren fast både foroven og
forneden.

Tømmerflåde B:

Saml tre korkpropper med elastikker og sæt et grillspyd i den
midterste prop. Klip et firkantet sejl og lav et hul i top og bund
med en hulmaskine.
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Sæt papiret på grillspyddet og
sno et elastik om toppen. Lim
evt. en strimmel papir i toppen
og klip et hak – så er der flag i
toppen.
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DÅSER TI L DI N E

Kreating
Det skal du bruge:
•
•
•
•
•

Mønstret papir
Dåser
Limstift
Saks
Tusch

Saml små dåser fra køkkenet.

Lim papiret på dåsen med en
limstift.

Fold papiret i den højde, det
skal have – mål efter dåsen.
Klip papiret efter foldelinien.

Papiret skal kunne nå hele
vejen omkring dåsen.

Hvis der er låg til dåsen, så tegn efter låget, og klip en cirkel
ud, som er lidt mindre. Lim den på toppen af låget.
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PYNT GR EN E MED

Flotte fugle
Det skal du bruge:
•
•
•
•
•

Mønstret papir
Fjer
Blyant
Saks
Limstift

Tegn en fugl i fri hånd som vist. (det giver
charme, den er lidt skæv).

Klip to ens fugle og to ens sæt vinger.

Lim fuglene omkring snoren, og lim en fjer i
som hale. Lim vingerne sammen og klip som
vist.

Klip et hak i fuglen og i vingen og sæt dem
sammen. Bind en knude på snoren, så du kan
hænge fuglen op.
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PYNT O P MED

Hjemmelavede
flagranker
Det skal du bruge:
•
•
•
•

Mønstret papir
Limstift
Snor
Saks

Fold

Fold papiret i den højde,
flagene skal være.

Klip papiret i fri hånd som de stiplede linier viser. Hverandet
flag hænger sammen i den brede ende, de andre kun i
spidsen. Så går der ikke papir til spilde.

Læg trekanterne omkring snoren og lim
sammen.

Brug forskelligt papir eller vend papiret på
forskellige måder.
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DEKORÉR

Blyanterne
Det skal du bruge:
•
•
•
•
•

Mønstret papir
Blyanter
Fjer
Limstift
Saks

PAP IRFJE R

Læg papiret dobbelt og klip to
ens stykker papir som disse.

Lim stykkerne sammen
og klip takker. Vrid lidt i
papiret imens den stadig
er våd af limen.

Put lim på “flapperne” og sno
dem omkring blyanten.

R I GTIGE FJ ER

Klip et stykke papir, som kan nå rundt om
blyanten. Put lim på, og pres fjerene fast i
limen.

Rul papiret rundt om blyanten og pres godt
sammen.
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HYGGE LI G E

Det skal du bruge:

Lanterner

•
•
•
•

Mønstret papir
Syltetøjsglas
Limstift
Saks

A

C
B

Lanterne A:

Klip en strimmel papir, som kan nå
omkring glasset + 1 cm til overlap. Papiret
skal være lige så højt som det lige stykke
på glasset.

Lim papiret omkring et syltetøjsglas.
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Lanterne B:

Klip stykker af papiret, som følger
mønstret.

Lim papiret på et syltetøjsglas.

Lanterne C:

Klip en strimmel papir, som kan nå omkring glasset, fold det som vist og klip mønstre i det. Lim
papiret omkring glasset.

Find flere idéer her:
finurligheder.dk/kreative-ideer
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