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Se tekst og 
tegninger side 
40 og 41.
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MATERIALER: Grå blomstertråde (26 cm lange og 1 mm i diam),

der købes i bundter i den nævnte længde. Pony beads (9 x 6 mm),

figurperler med blomsterfacon, en lille rundtang fra værktøjskassen,

lim, sytråd og karton i farver, som beskrevet under de enkelte mo-

deller.

Ophænget laves af 22 pony beads, 8 figurperler og 1 blom-

stertråd. Anbring 4 pony beads på midten med en blomst på

hver side. Træk 2 nye pony beads og en 1 blomsterperle på

hver side og fortsæt på denne måde til alle perler er trukket

på blomstertråden. Afslut med 3 pony beads i hver side (A).

Drej et øje i begge ender med rundtangen (B). Læg op-

hænget omkring en urtepotte eller lignende og buk det i en

halvrund facon (C).

Bind en sytråd til op-

hængning fast midt på

blomstertråden. Klip og lim

derefter heste eller frøer og

bind dem på perleophænget.

BADEFRØER

MATERIALER: Grønt, hvidt, rødt, sort,

lyseblåt og turkisfarvet karton. Stribet og prikket karton (Creativ

Company). En sort og hvid tuschpen. Grøn sytråd og en synål. 

8 grønne blomsterperler, 10 mørkeblå og 12 lyseblå pony beads.

Klip 2 grønne frøer, 2 røde munde, 2 stribede dragter, 2 prik-

kede dragter, 2 turkise bolde, 2 lyseblå bolde og 4 hvide øjne.

Lim to ens dragter sammen omkring hver frø. Lim en mund

og to hvide øjne på hovedet. Klip sorte pupiller i kar-

ton og lim dem på eller mal dem med en tuschpen.

Mal evt. en refleks i øjnene med en hvid tuschpen.

Træk en nål med en grøn sytråd gennem den lille prik

på hovedet og bind tråden fast. Bind

den anden ende fast i det lille øje

på ophænget. Lim to bolde

sammen omkring sytråden.
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BADEFRØER OG 
SØDE HESTE

Se billederne på side 40 og 41
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