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Annan Information
Det är vad Atta Girl Says handlar om: Att ge din kreativitet ett roligt och litet hantverk, DIYprojekt, dekorera idéer och läckra recept. Architectural Digest kan tjäna en del av försäljningen
från produkter som köpts via vår webbplats som en del av våra Affiliate Partnerships med
återförsäljare. Och lite tips på namnet vi valde (vilket jag ska berätta för dig när hon är född).
Du kan också få några extra små kronblad ur dina rester från att klippa hjärtformade kronblad.
Ju mindre du gör rosen desto svårare är det att lägga den ihop.
Oavsett vilka märken jag har provat får mig bara otroligt frustrerad. VIKTIGA
PRODUKTPUNKTER Handgjorda av crepepapper, rosa papper, garn, tråd och Abaca. Jag kan
lära dig hur man gör jätte papper blommor som kommer att lysa upp något rum eller
evenemang. Tack så mycket för en så rolig och trevlig blogg. Jag lade upp mina blad högre så
mina stammar var inte ens ens på botten. Jag använder en mängd olika papper, inklusive
syrafria kartonger, metallics, crepepapper och mer. Vid återlämnande av varor till utbyte krävs
en extra portavgift för att återföra det bytte objektet. Jag har samlat en absurd mängd washi-

tejp vid denna tidpunkt, så vi hade en hel del alternativ att använda för att tapa blomman till
Sharpie-locket.
American Girl är anpassad för att hjälpa dig och din tjej gör det mesta av denna tjejdag, en
spännande del av Engineers Week. För att tillfredsställa båda sociala kraven tog kvinnor med
hjälp av hantverk och pappersblommar var högst upp på listan. Vi skulle sitta i cafeterian på
hörnet, en liten med blekande rosa väggar. För många var det deras första introduktion till
världen av papper blommor. Det finns så många vackra klänningar för din lilla blomma flicka
som är.
Dessa blommor är precis vad jag letade efter för att vara våren i mitt hem. Jag är en musiker,
så jag bestämde mig för att göra mina ut av gammal arkmusik. Den kortare sidan av
tissuepapperet ska vända mot dig som bilden. Jag gör papper blommor, som faller på marken.
Glasstetter förklarar att pappersblommor är väldigt meningsfulla för människor som inte kan
vara i närheten av färska blommor på grund av respiratoriska problem. "En dam fick mig att
göra en krukväxt för sin mamma som inte kunde ha blommor men älskade att ha," säger hon.
Du kan göra budgen någon färg du gillar - även om det är att lägga till ett stänk av. Det finns
något magiskt om en blomma som aldrig slutar blomstra. Jag är faktiskt hemskt vid växande
levande blommor men jag slår vad om att jag kan göra några söta blommor.
Verktyg och material: Små och stora kronbladsmallar Crepe papper Saxar Trähandtag eller
pinne Blomstertand Penna Sprayfärg (tillval). När vi satt i cirkeln och delar våra historier den
dagen, minns jag Tiffanie tydligt, och kanske mer än någon annan där. Vi gör vårt yttersta för
att ge dig aktuell produktinformation, men vårt lagerinventar ändras alltid så att en produkts
tillgänglighet inte kan garanteras. Och de damer du presenterade här inspirerade mig verkligen.
Släpp fingrarna i kronbladet och "kopp" så att den ligger nära den tidigare kronbladet. Dela på
Twitter Dela på Facebook Dela till Pinterest. Jag vill göra mindre rosor till mittstycken och
ginormösa för min brudtärna. Lim och linda sepalstycket runt botten av kronbladet med den
ljusare gröna tesidan vänd utåt.
Det är svårt för bästa vänner att lämna varandra även när en av dem inte är redo. Tyget är från
Nate Berkus-linjen och det ligger i delen av stora rullar av heminredningstyg. För att fira
denna färska nya säsong delar vi en enkel, självstudiehandledning för att göra söta
tissuepapperblommor. Tack för att du gav oss ett familjeprojekt som visade sig vackert. Lägg
flera ark ovanpå varandra (minst 6 till 10 ark är idealiska). Pensla ballongen med blandningen
och lägg bitar av tissuepapper över. Jag började precis blogga och jag är verkligen imponerad
av din kreativa blogg. Detta är lite dyrare men säkert väl värt extra kostnad och sinnesfrid. Jag
ser tillbaka på mina tonåren och ser hur mycket av min egen psyke som bildades under den
tiden.
Jag gillar en slags humpig form så att kronbladen blir lite oregelbundna Om du inte är så säker
på dina skärningsförmågor, kan du rita din spiral innan du skär. Dessa är vackra och perfekta
för en ensam vas som jag sitter på min byrå. Bra jobb, fortsätt skriva och håll din penna och
papper nära till hands i ett fall av spontana idéer. Vi är riktiga korta pengar, just nu, så jag
gjorde bara ett dussin av dessa till min fru för Alla hjärtans dag. Om du är glad att acceptera
förlust i posten så är vi glada att kunna posta som vanlig post, men vi kan inte ta emot något
ansvar för saker som saknas i posten. Detta kommer att vara mitt i din spiral och där du
kommer att limma din blomma. 2. Håll din tråd och håll dig roterande och vrid runt tills du har
en trådspiral. 3. Klipp av din spiral och lämna en kort svans. 4. Använd den minsta delen av

din runda näve och gör en liten slinga i slutet eller svansen. Gör dessa för att ditt bröllop ska
användas som fotobyggnad, altarinredning eller mottagningsinredning. Din handledning
fotograferas så bra, det är så trevligt att kunna titta på foton och lära sig hur man gör så många
vackra saker utan att behöva läsa. Höger: Utsökt pappersblomstransformationer: Spelar med
storlek, form och färg för att skapa spektakulära pappersarrangemang, av Livia Cetti. Ta bort
svar Jenny 4 april 2017 kl 16:54 Tack. Blomman behövde bara några minuter för att vara
perfekt.
Jag kan berätta att det har lite att göra med livsstilshantverk. Hon är en eftertraktad expert på
temat designhistoria, både tidigare och nuvarande, och jobbar för närvarande på en bok, Hem:
The Secret History of Everyday Luxury, som kommer att publiceras av National Geographic
Books hösten 2018 . Men Sara kände sig djupt ner och ville bidra med mer. De använde också
mycket smarta affischtavlor för sina kronblad. Tack för den roliga handledningen på
crepeblommorna också.
Bli den första att fråga en fråga om The Paper-Flower Tree. Varmt lim torkar snabbare men
använd försiktighet eftersom du kommer att hantera det papper du bara har limmat, jag brände
faktiskt flera av mina fingrar. Så när crepepappersexperterna på slottet visade hur man gjorde
en vaxblomkrona visste jag en handledning om hur man skapar en större och mer dramatisk
version skulle vara den perfekta saken att dela med dig, särskilt med bröllop, festivaler och
midsommarfirande i full effekt. För blomma nybörjaren är en stamen pollenproducerande
delen av blomman, som ligger i mitten. Från peonies till rosor, knacka in i din häftiga sida
med en av de här 11 bästa pappersblomman. Jag skapade en videohandledning för att visa dig
exakt hur man gör dem.
Kan inte vänta med att prova dem med mina barn i helgen. Denna rosett är en film att montera
och kan tillverkas i många färger. För att forma de små kronbladen, börja i mitten av
kronbladet och fasta men försiktigt dra crepe utåt och uppåt och bilda en "cupping" form i
mitten av kronbladet. Jag hade några rutor från skrotbokning, men jag tror att stora färgstarka
knappar skulle se fantastiska ut. Varje blomma kostar ungefär femtio cent och tar cirka fem
minuter att tillverka.

