Ängel + hjärtan
Vi har använt:
• Styroporhjärta
• Vaddkula, beige 30 mm
• Dekorationsfilt, vit
• Änglahår
• Piprensare, guld
• Facetterade pärlor
• Guldsnöre
• Metallfärg, guld
• Glitterfärg, guld
• Lim
• Svart & rosa färg till ansiktsdrag

258 3061
258 3022
200 9078
231 9560
236 0056
231 4824
231 7639
242 0996
242 0787
255 0301

Verktyg och tillbehör:
• Pensel
• Blompinnar
• Sax
• Avbitartång eller sax som du inte är rädd om
• Grov nål

Vingar, 2 st
– vit

För att underlätta målningen kan styroporhjärtana och vaddkulan fästas
på varsin spetsig blompinne som du håller i medan du målar. Placera sedan
pinnarna i en burk eller i ett glas så att stommarna kan stå och torka.
Ängel:
Måla ett styroporhjärta med guldmetallfärg. När färgen torkat kan glitterfärg målas över för extra guldskimmer. Måla ögon och ansiktsdrag på
huvudet.
Stick ett hål i hjärtats spets och fäst samman med huvudet med hjälp av
en dubbelvikt liten bit piprensare och lim. Klipp ut änglavingarna i dubbel
vit filt efter mallen. Limma ihop dem och fäst mitt bak på ryggen.
Stryk lim ovanpå huvudet och fäst änglahår. Frisera och gör ev pippilottor
med hjälp av guldsnöre. Böj en liten ring till gloria av en bit piprensare
som sedan limmas fast. Gör ett litet hål mitt uppe på huvudet med en
grov nål och fyll i lite lim. Vik en bit guldsnöre dubbelt och tryck ner
ändarna i hålet som upphängningsögla.
Hjärtan:
Måla styroporhjärtan med guldmetallfärg. När färgen torkat kan glitterfärg
målas över. Gör hål i hjärtats ovankant med en grov nål och fyll i lite lim.
Vik en bit guldsnöre dubbelt och tryck ner ändarna i hålet som upphängningsögla. När limmet torkat, trä 3 pärlor på den dubbla öglan, ev med
hjälp av en grov nål. Gör en knut efter sista pärlan så pärlorna inte glider av.

