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1. Klipp längs den svarta linjen.
2. Limma ihop de grå delarna så
att det blir en rund blomma.
3. Ta något vasst och gör hål
genom prickarna på mallen.
4. Lägg mallen på ett tjockt
a3-papper eller tunn
kartong och rita runt
blomman.
5. Klipp ut.
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Nu har du en färdig
första del till
blomstjärnan och
på den ska övriga
delar limmas
fast.

MALL

tangla

6. Gör en prick på
pappret genom hålet i
mallen, det hjälper dig
att placera ut resterande delar när det är
dags för det.

Klipp ut de två malldelarna.
Rita runt mall på dubbelvikt papper (tjocklek=vanligt kopieringspapper)
med kant mot vikt kant, det ska bli ett hjärta när det viks upp.
Klipp ut 8 st av varje.

Läggs mot papprets vikta kant

Alla delar

8 stora
veckad variant

8 st

8 små
Läggs mot papprets vikta kant

8 st

1 st

Såhär viker du
det veckade
hjärtat.

Vik varje fjärdedel
på mitten.

Mittenveck pekar/lutar nedåt
Sätt ihop
Lägg lite lite lim från limpistol i skarven i ett
stort uppvikt hjärta. Se till så att du har rätt
sida på hjärtat uppåt. Det ska va den sidan där
mittenvecket pekar nedåt. Lägg genast i ett
mindre hjärta i det större, spets mot spets,
innan limmet hinner stelna.

Limma spets
mot spets

Gör likadant med resterande sju hjärtpar.

nr. 1
Limma fast hjärtparen på stjärnblomman. Ta
hjälp av mittenpricken för att placera dem rätt.
Spetsen ska vara vid mitten och toppen på
hjärtparen ska placeras så de matchar formen
på kanten på bottenplattan. Varje efterkommande hjärtpar sätts mittemot det förra. På så
sätt är det lättare att placera dem helt symmetriskt.

nr. 3
nr. 4

nr. 2
KLART!

