HJERTET, STJERNEN OG JULETRÆET
tegnes, præges og klippes, som beskrevet på side18 og
hænges op i en ring af messingtråd.
TIP: Modellerne kan også hænges op i en tynd guldtråd
i stedet for en ring af messingtråd, og de kan klippes i
karton og dekoreres med tuschpenne eller glimmerlim.

GUIRLANDE
Det er let at samle en guirlande af flere motiver, som
f.eks. vist med stjernen. Prik et hul i begge ender/sider af
modellen og bind dem sammen med en ring af metaltråd, som før beskrevet, og som vist på billedet.
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❤ Materialer: Hvidt, beige, lysebrunt, lyserødt og sort karton.
Rødt dekorationskarton med
små hvide hjerter. Lyserødt
brevpapir. Højblank metalkarton med guld på begge sider.
Messingtråd (0,3 og 0,8 mm i
diameter). Små pailletstjerner
i guld. Lim, tape og små klæbepuder (5 x 10 mm). Rød
bast og guldtråd. Elefanttråde
(1,4 mm i diameter), der
købes i afklippede længder på
40 cm. Evt. en tynd sort og
rød tusch. En revolverhultang,
en bidetang og en rundtang.
Se også tekst og tegninger på
side 22 og 23.

STOR BAMSE MED HJERTE
Klip 1 krop (A) og 2 arme (B) i beige karton. Klip 2
brune ører (C) og 1 glorie (D) og 1 hjerte (E) i højblank
metalkarton. Klip 1 par hvide vinger (F) og 2 kjoler (G)
eller buksedragter (H), gerne samtidig i et dobbelt lag
dekorationskarton.
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Lim ørerne på bamsen. Klip næse og øjne med hultangen og lim delene på hovedet. Dyp en tandstikker i flydende lim og anbring en lille klat, hvor de små prikker
skal limes fast. Tør straks overflødig lim væk med et
stykke køkkenrulle. Klip en lille rød mund og lim
den på bamsen på samme måde. Ansigtet kan også
males med en sort og rød tuschpen. Lim en
kjole/buksedragt på forsiden af bamsen. Vend
modellen og hæft den ene ende af en elefanttråd
fast bag på bagsiden af bamsen med små stykker tape
(1). Lim den anden kjole/buksedragt oven på elefanttråden. Lim vingerne fast på bagsiden af bamsen med to
små klæbepuder der anbringes, som vist med x-mærker på tegningen. Klip og lim et lille rødt hjerte fast
mellem vingerne, som vist på tegningen. Lim derefter armene og hjertet på bamsen, som beskrevet på
side 22.
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Prik et lille hul i guldhjertet med en nål (1). Klip et stykke metaltråd (0,3 mm) på ca. 5 cm. Stik den
ene ende gennem hullet i hjertet og buk tråden på midten. Sno trådene omkring hinanden (2). Afkort
det snoede stykke med bidetangen, så det er ca. 1 cm langt. Lim det fast på forsiden af bamsen ved xmærket med en klæbepude (3). Anbring en klæbepude bag på den højre arm ved x-mærket. Lim
armen fast på kjolen og halvdelen af klæbepuden med hjertet (4). Lim den anden arm på kjolen og på
den sidste halvdel af klæbepuden med hjertet, så venstre pote går lidt ind over højre (5). Lim den
nederste del af glorien (D) fast på panden. Bind en sløjfe af rød bast omkring elefanttråden og ret
enderne til. Kom ler eller tør oasis i en krukke og dekorér f.eks. med mos, gran, buksbom eller lignende. Tilpas længden af elefanttråden ved evt. at klippe et stykke af med bidetangen og stik den ned
i dekorationen.
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STOR BAMSE MED HJERTE PÅ FISKESTANG
Lav fiskestangen af et stykke messingtråd (0,8 mm i diameter) på 15 cm.
Drej et rundt øje i den ene ende af tråden (6). Stik den anden ende gennem hullet i hjertet og træk
det på fiskestangen, så det kommer til at hænge i øjet (7). Form
fiskestangen i en blød bue. Lav en bamse, som før beskrevet, og lim fiskestangen fast på maven i stedet for hjertet.
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TIP: Englebamserne egner sig også godt til at hænge
op f.eks. i et vindue. Så undlader man at lime
elefanttråd på bagsiden og binder i stedet en
tråd til ophængning gennem glorien.
Se billedet på side 20
og tekst og tegninger på side 20 og 21
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