


 
 

Lilje - Instruktion 
- Vejledning til Florafabulas liljer 

 

 

Kittet indeholder: 

Papir, hvid lim, blomsterstængler, skabelon, vejledning og video-instruktion på 

www.florafabula.dk 

 

Har du en limpistol er der dele af processen som bliver nemmere. Herudover skal du blot 

bruge en saks. Hvis du har en tang eller en fladtang kan denne også bruges, men er ikke 

nødvendig. 

 

Start med at klippe ud til 3 støvdragere. Disse 3 firkantede stykker papir skal limes sammen til 

et stykke således:  

 

Vælg den farve som skal være inderst og buk det sammen på midten, på den led som følger 

papirets lodrette linjer (som vist på skabelonen). 

 

Lim det inderste papir sammen ca. 2 cm fra toppen, således at der er luft mellem de øverste 2 

cm af papiret. Lim herefter de to yderste papirer på hver sin side af det midterste papir, 

ligeledes 2 cm nede, således at man kan se det midterste papir i toppen. Brug ikke al for tyk 

lim, da det så tørrer meget langsomt, men læg et pænt jævnt lag af lim over papiret, når de 

limes sammen. Lad det tørre i 5-10 min. 

 

Klip nu ud til blomsterblade. Sørg for, at papirets retning matcher skabelonens retning. Når du 

har klippet et blad ud, kan du med fordel folde det på midten på langs og herefter klippe det ud 

efter øjemål, så bliver det ens klippet på begge sider. Det gør ikke noget at alle blade ikke er 

fuldstændig identiske, det er blot en fordel med lidt variation. 

 

Når støvdrager-papiret er helt tørt, kan du klippe i det. Klip hakkene i papiret efter 

skabelonens anvisninger. Typisk vil 9 støvdrager stilke være et fint antal, så klip papiret af 

afhængig af hvor mange støvdragere du vil have i din lilje.  

 

Buk nu det yderste stykke vandret, så hver støvdrager ligner et stort T. Nu kan du klippe 

hjørnerne af hvis du gerne vil have rundede støvdragere. Du kan også sno hver støvdrager - 

undtagen T toppen. 

 

Tag en blomsterstilk og bøj en lille lykke i den ene ende, med en tang/ fladtang, hvis du har. 

Valgfrit. Lim en stribe hvid lim i bunden af støvdrager papiret og fold det rundt om 

blomsterstilken. Hvis du har en limpistol, kan du give støvdrager bunden en klat lim, så den 

holder sig på blomsterstilken uden at glide. 

 

Med limpistol eller hvid lim kan du nu lime bunden af hver enkelt blomsterblad. Start med de 

3 længste blade og lim dem i en trekant rundt om støvdrageren. Tag herefter de 3 mindste og 

lim dem i bunden en efter en og lim hvert blad imellem de store blomsterblade. Sørg for at 

hvert blad overlapper det næste til du når hele vejen rundt om støvdrageren. 
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Nu kan du med en rund blyant, strikkenål eller kuglepen bøje det yderste af bladene så de 

tipper lidt bagud og får lidt swung. 

 

 

 

 

Klip nu ud til blomsterstænglen. Læg en stribe hvid lim langs med stænglen og påfør den 

blomsterkraven og før den rundt om blomsten og nedad i en spiral hvor papiret hele tiden 

overlappes, så du opnår en jævn overflade. 

 

Vil du hav et blad på din blomst, så klip bladet ud og klip det midt over diagonalt som vist på 

skabelon arket. Vend nu den ene halvdel af papiret og vend det om, så papirets retning peger 

opad på hver side, som et blad jo gør.  

 

Påfør lim på den ene halvdel af bladets midte, placer en blomsterstængel ovenpå og læg den 

anden halvdel af bladet ovenpå. Pres gentagne gange de 2 stykker papir og stænglen sammen 

og lad det herefter tørre 5 - 10 min. Klip nu bladet ud som anvist på skabelonen.  

 

Klip ud til en blomsterstængel og på samme måde som før limer du med den hvide lim langs 

med papiret og limer papiret rundt om pinden og nedad i en spiral indtil der hvor du vil fæstne 

bladet til blomstens stængel. Her lægger du bladets stængel parallelt med blomstens og 

fortsætter den nedadgående spiral, så bladstænglen bliver limet sammen med 

blomsterstænglen. 

 

 

God fornøjelse! 

 

 

 

 
 




