Slik lager du en blomst i ull
Det er mange måter å lage blomster i ull på, her er et forslag som passer godt for de yngste elevene.
Du trenger: kardet ull i flere farger, noen trådrester i ull, et isoporegg
eller stein til mal, grønnsåpe, balje, saks og aller helst et bilde av en
blomst. Til monteringen: nål og tråd, en blomsterpinne i ståltråd ca.
30 cm. lang og 0,8 cm. tykk, en hårstrikk eller ei sikkerhetsnål.
Dosering av grønnsåpevann: 1 dl. grønnsåpe til 1 l. vann. Vannet
skal være 40 – 45 grader.
· Bestem deg for hva slags blomst du vil lage. Liljer, blåklokker og
tulipaner er fine å lage med denne fremgangsmåten. I denne beskrivelse lager vi en hvit lilje.
· Legg litt grønn ull i enden av isopor malen, (dette blir inni blomsten
når den er ferdig). Surr deretter hvit ull rundt malen i jevne lag. Ulla
filter best når den ligger i tynne lag på kryss og tvers, og den må ligge
stramt inntil malen. For å holde ulla på plass, kan det være lurt å surre
litt hvit ulltråd rundt tilslutt.
· Dypp ullballen i varmt såpevann, klem ut en del vann og trill ullballen mellom hendene. Først løst som om du triller en bolle, når ulla
begynner å filte seg kan du trille hardere.
· Dypp ullballen i såpevannet med jevne mellom, klem ut vann og
trill videre. Fortsett å tove til ullballen kjennes fast.
· Nå må du klippe bladene på blomsten forsiktig opp. Se på blomsterbildet hvor mange blomsterblader du må klippe. Begynn på toppen og
klipp forsiktig ned mot blomsterbunnen. Ikke klipp for langt.
· Bøy blomsterbladene forsiktig ned og fjern malen inni. Nå vil den
grønne ulla komme tilsyne igjen.
· Tov litt inni blomsten også hvis ulla er løs, klem på kanten rundt
blomsterbladene slik at kanten blir fastere.
· Skyll blomsten i kaldt vann.
· Montering: Du må lage både griffel og pollenbærere inni blomsten.
Bruk to forskjellig trådrester. Surr dem rundt fingrene, fest ståltråden
rundt tråden og fest. Klipp gjerne til tråden.
· Stikk ståltrådendene inn i blomster og gjennom. Stram slik at garnet
blir liggende inni blomsten. Ståltråden som er stukket gjennom
blomsten vikles sammen til blomsterstilk.
Alternative måter å montere blomsten på er å bruke nål og tråd og sy
fast litt tråd inni blomsten. Et annet tips er å sy en hårstrikk eller ei
sikkerhetsnål på baksiden av blomsten.
Lykke til.
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