SLIK LAGER DU ENGLENE:
1. MATERIALER
Kroppen – bast (kan du kjøpe hos bokhandlere,
hobbybutikker, el.)
Hode - treperle, knapp, ullkule, nøtt eller lignende
Skjørt – tyll eller et annet lett stoff
Hår – dukkehår, merinoull, lingarn eller annet garn
Vinger – fjør, sløyfebånd, stoff, papir…
Lim – RX lim er godt egnet.
Nål og tråd.
Perler, bånd og fjas etter behov.
2. KROPPEN
Lag to små bunter med bast, som du
knytter rundt i den ene enden. Disse blir armene.
En tust til med bast tres inn i treperla til hode, det
blir midtstammen i kroppen.

3.
Knytt sammen armene og kroppen. Klipp av basten nederst
så lang du vil ha engelen. Englene på bildet er ca 9 cm høye.
Blir de for lange er det vanskelig å få dem til å stå.

4. SKJØRT OG STÆSJ
Til skjørtestoff kan brukes tyll, en gammel gardin, blusestoff,
silke eller annet tynt materiale.
Klipp skjørtet på ca 8 x 30 cm. Sy i en rynketråd ca 1cm fra
kanten på den ene langsiden. Rynk skjørtet godt sammen og
knytt det fast rundt bastkroppen. På skjørtet kan du sy perler,
paletter elle lime på annen pynt.
Det kan bli ganske fint med et lite bånd rundt livet, som et
belte med sløyfe foran eller bak på engelen. Sløyfe bak kan
erstatte vinger.
Vingene av fjør, kan bare stikkes ned i båndet rundt livet.
Lager du andre vinger er det kanskje best å bruke lim.
Lim på håret.
Kanskje må du klippe av litt på basten til slutt, slik at
englene står stødigere. Ved å feste en tynn hvit sytråd
i ryggen på englene kan de være fine når de svever
i taket også…
Disse englene kan verken bli riktige eller gale, ingen
fasit finnes, derfor er det bare å slippe skapergleden
løs…
Lykke til!

