ASKARTELUVINKKI

KORISTEKUKKIA KIERRÄTYSPAPERISTA
Erilaisista kierrätyspapereista voi tehdä ihastuttavia koristekukkia. Kukkien materiaaliksi sopivat niin vanhan kirjan sivut, lahjapaperit, kirjekuorten sisäpuolet, tapetit, ruutupaperit, sanomalehdet, karttasivut kuin nuottipaperitkin. Yhteen kukkaan ei tarvita
kummoista paperinpalaa ja liimaksi kukkien valmistamiseen sopii hyvin Eri Keeperillä.
Koristekukat tehdään taittelemalla kukan terälehdet pienistä ympyröistä. Taitellut
terälehdet liimataan pahvipohjan päälle ja niistä muodostuu kaunis ja hieman kolmiulotteinen kukka. Valmiit kukat sopivat koristeeksi moneen paikkaan; kukkia voi käyttää
korteissa, taulujen koristeena, niitä voi koota rimpsuksi seinälle tai ikkunaan tai kukat
voi kiinnittää tikun päähän ja laittaa ne vaikka maljakkoon leikkokukkien somisteeksi.
Koristekukkien valmistaminen
1. Leikkaa kahdesta erilaisesta suhteellisen ohuesta paperista molemmista kahdeksan
halkaisijaltaan noin 4 cm kokoista ympyrää. Liimaa leikkaamasi ympyrät Eri Keeperillä
nurjat puolet vastakkain, jolloin saat kahdeksan kaksipuolista ympyrää.
2. Taita yksi ympyrä puoliksi. Tämä taitos määrittelee sen, miten ympyrän erilaiset
paperipuolet tulevat näkyviin valmiissa kukassa. Ensimmäisen taitteen ulkopuolelle
jäävän puolen paperi tulee näkyviin kukan ulkoreunassa ja kukan keskellä, kun taas
taitteen sisäpuolelle jäävän puolen paperi tulee näkyviin kukan kehälle muodostuvissa
”terälehdissä”.
3. Taita ympyrä uudelleen puoliksi, jolloin siitä tulee 1/4 ympyrän muotoinen. Avaa molemmat edellä tehdyt taitteet auki ja ympyrä on jälleen ympyrän muotoinen.
4. Aseta ympyrä pöydälle niin, että ensimmäisessä taitteessa ulkopuolelle jäänyt puoli
on pöydän pintaa vasten. Tee kapeat ympyrän päälle tulevat taitteet ympyrään edellä
tehtyjen taitteiden muodostamien kahden vierekkäisen ”neljänneksen” reunaan.
5. Käännä ympyrä pöydällä toisinpäin. Tee edellisten taitteiden kohtiin uudet ympyrän
päälle tulevat taitteet niin, että edellä tehty taite asettuu kohdassa 1. tehdyn ympyrän
keskikohdan taitetta vasten.
Yksi kukan terälehdistä on nyt valmis. Taittele kaikki kahdeksan ympyrää kohtien 3. – 6
mukaisesti.

Kukan kokoaminen
Leikkaa kartongista halkaisijaltaan 6,5 cm
kokoinen ympyrä kukan taustapahviksi. Liimaa
Eri Keeperillä ympyrään ensin neljä taiteltua kukan terälehteä niin, että niiden kärjet kohtaavat
ympyrän keskikohdassa ja terälehdet asettuvat
tasaisesti ympyrän ulkoreunaan nähden. Liimaa
loput neljä taiteltua terälehteä edellä liimattujen
terälehtien väleihin. Liimaa Eri Keeperillä nappi
kukan keskustaksi.
Kukat rimpsuiksi seinälle
Tee ohjeen mukaisesti useita kukkia haluamistasi papereista. Tee parsinneulalla reiät jokaisen
kukan kahdelle vastakkaiselle sivulle. Avaa tavallisia hopean sävyisiä klemmareita auki, jolloin niistä tulee s-kirjaimen muotoisia. Pujota klemmari
s-koukun toinen pää kukkaan tehtyyn reikään.
Pujota s-koukun toinen pää napin reikään. Pujota toinen s-koukku samaisen napin toiseen tai
vastakkaiseen reikään ja kiinnitä koukun toiseen
päähän seuraava kukka. Jatka samoin rimpsun
kokoamista ja kiinnitä rimpsu roikkumaan ylimmäisenä olevan s-koukun avulla. Tee samoin
useampia kukkarimpsuja.
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