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Se billedet på side 29 og tekst og tegninger på side 28, 31 og 33

INDBYDELSES-/LYKØNSKNINGSKORT

Fold et stykke pink karton på 29 x 14,5 cm til et dobbelt kort, der

passer til standardkuverter på 15 x 15 cm. Fold et stykke rosa kopi-

papir og klip et tilsvarende indlæg, gerne en anelse mindre end kar-

tonkortet. Klip en dekorativ kant i den højre side med mønstersak-

sen, og lim indlægget fast i kortet med en stribe lim langs foldelini-

en. Lav to huller med hultangen, gennem alle lag, ca. 1/2 cm fra fol-

delinien.

Klip et stykke mønstret serviet på 14,5 x 5,5 cm med møn-møn-

stersaksen, men lim kun det forreste lag med dekorationen på koortet

med limstiften eller strimler af dobbeltklæbende tape. Klip/skærr tal-

let 25 i pink foliekarton og lim det på en firkant lyserødt karton (4,5

x 4,5 cm) med små klæbepuder. Lim derefter firkanten på kortet,

som vist på tegningen. Klip en lille sommerfugl i lyserødt karton og

lim en krop, klippet i pink formfolie på vingerne. Mal en prik på hver

vinge med Fun Liner Glitter i guld, og lad farven tørre i 6-8 timer.. Buk

vingerne lidt opad på begge sider af kroppen og lim sommerfuglen

på kortet. Træk et stykke organzabånd gennem hullerne, bindd en

sløjfe og klip spidser på enderne med saksen.

TIP: Prikkerne på vingerne kan også laves med en guldtuschpen.

BORDKORT

Fold et stykke pink karton. Klip en skabelon af bordkortet og læg den

på kartonen, så den stiplede linie støder op til foldelinien.Tegn rundt

om skabelonen og klip/skær tallet ud. Lav en sommerfugl, som før

beskrevet, lim den på bordkortet, og skriv gæstens navn med en

tuschpen, og stil bordkortet ved kuverten.

På side 33 findes talskabeloner til andre ”runde“ mærkedage,

men tilpas størrelsen på en fotokopimaskine med zoom-funktion, så

tallet passer til kortet (ca. 20% mindre) og til bordkortet (ca. 70 %

større). Når du klipper en ny skabelon efter tegningen, skal den øver-

t k t til å d k d f ld li i Kli d ft b dste kant tilpasses, så den kan danne en foldelinie. Klip derefter bord-

kortet i et dobbelt lag karton, som før beskrevet.
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SOMMERFUGLE TIL PYNT PÅ FESTBORDET

De søde sommerfugle kan drysses ud over festbordet eller limes på

en blomstertråd og stikkes ned i blomsterdekorationen på festbor-

det. Klip vingerne (A) og kroppen (C) i formfolie, og vingerne (B) i

lyserødt karton. Lim kroppen på de mindste vinger og mal prikker

med Fun Liner Glitter, som beskrevet under indbydelseskortet. Når

farven er helt tør, bukkes vingerne let opad og limes på de store

vinger med små klæbepuder, der anbringes ved x-mærkerne.

Hvis sommerfuglen skal limes på den ene ende af en blomster-

tråd, klipper man et ekstra sæt lyserøde vinger (B). Lim derefter

blomstertråden fast mellem bagsiden af sommerfuglen og de lyse-

røde vinger ved hjælp af klæbepuder. Stik den anden ende af blom-

stertråden ned i dekorationen.

TIP: Lav evt. et lille snit mellem de bagerste vinger, så sommerfuglen

kan placeres på kanten af et glas.

SANGRING MED SOMMERFUGL

Hold din sammenrullede sang sammen med en sød lille ring af karton

eller folie, der danner en sommerfugl, når den samles i de to snit ( se

ill. 1 og 2 på side 27). Lav en lille lyserød sommerfugl, som før beskre-

vet, og lim den fast med et par klæbepuder oven på samlingen.
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