
Sådan laver du din egen valmue

Florafabulas valmue-kit rækker til 5 valmuer. Du får italiensk crepepapir, 6 blomsterstilke, 1 tusch, 
1 stk. Tacky Glue lim, blomstertape (eller papir som klippes til tape-strimler)  i forskellige farver, 5 
perler, blomsterskabelon, en visuel instruktion, en vejledning og en videoinstruktion.

Du får brug for en saks og en limpistol udover kittet. Limpistolen kan du evt. udelade og i stedet 
benytte Tacky Glue lim hele vejen igennem. I kittet er der tusch, men du kan også farve papiret 
med andre farver, akrylfarver, oliekridt, kridt, vandfarver, alt efter hvad du selv har tilgængeligt.

Da du skal bruge lim, er det en god ide med praktisk tøj. Du skal regne med at det tager ca. en 
times tid at kreere din første valmue. Herefter vil de efterfølgende valmuer være hurtigere at skabe.

Vælg først dine egne valmue-farvekombinationer til valmueblade, støvdragere og blomsterstøv ud 
af de farve-kombinationer, som er tilgængelige i dit kit. De største stykker papir er til 
valmuebladene og de mindre til støvdragere, blomsterstøv og det grønne papir er til 
blomsterstængel og evt. blade. 
 
Følg anvisningen på valmue skabelonen. Følg retningen som er anvist. Klip ud til valmueblade, 
støvdragere og blomsterstøv af det papir som er i kittet. Vi anbefaler, at du følger video-guiden på 
Florafabulas hjemmeside: https://www.florafabula.dk/sådan-gør-du Her får du den mest udførlige 
anvisning. Du kan se videoen og pause den alt efter dit eget tempo.

Følg disse trin, 1 valmue ad gangen:

1. Klip papir til 4 blade: Klip skabelonerne ud og læg dem ovenpå papiret, så du klipper det 
hensigtsmæssigt ud. På de største stykker papir er der til 4 valmueblade.
2. Fold de 4 stk. papir et ad gangen og klip en halvbue
3. Mal en sort midte på alle halvbuerne
4. Krab papiret og vrid det så stramt du kan, i først den ene og derefter den anden retning.
5. Fold halvbuen forsigtigt ud, mens du holder fast i bunden af papiret med to fingre
6. Lim folden med tacky glue og lad de 4 blade tørre i ca. 5 min. Pres samlingen sammen et par 
gange i løbet af tørretiden. Limen klistrer til fingrene, så det kan godt drille lidt.
7. Klip støvdragere: fold papiret, klip parallelt så tæt du kan. Sno evt støvdragerne 

Vil du bruge en perle som midte til din valmue, kan du lime en perle for enden af en blomsterstilk  i 
stedet for at følge step 8-11. 

8. Fold en stribe toiletpapir, lim den for enden af blomsterstænglen ( nemmest med en limpistol) og 
sno den til en lille blød kugle. Lim den sidste ende fast med limpistol. 
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9. Fold blomstertape ( eller klip alternativt en strimmel papir i samme størrelse som 
blomsterstængelskabelonen/ gælder for de kits som ikke har blomstertape) om kuglen så den 
danner en bægerformet midte og tryk den herefter flad på toppen.
10. Klip en strimmel blomstertape på langs og sno strimlen til en snor.
11. Fold snoren gentagne gange om valmuemidten, så den danner et kryds og afslut med en klat 
lim (limpistol), for at fæstne den.
12. Tag støvdragerstrimlen og lim den med tacky glue i bunden, på langs langs kanten og fold den 
stramt om valmue-midten.
13. Lim kronbladene på med limpistolen.
14. Lim blomsterkappen rundt om valmuebladene, så den slutter om blomsterstænglen.
15. Brug skabelonen og klip ud til 2 blade. (Denne del kan udelades, hvis du blot vil lave en blomst 
uden blade) Klip det kvadratiske papir over diagonalt som vist på skabelonen, og vend den ene 
blad-del, så papirets linjer begge peger opad ( se vejledning på skabelonen). Lim langs det halve 
blad på den diagonale linje med tacky glue, læg en af de korte blomsterstængler ovenpå og 
herefter lægges den anden del af bladet ovenpå. Skal presses sammen og tørre i 5 min. 
15. Klip et smalt aflangt stykke papir ud til blomsterstænglen og påfør tacky glue langs 
blomsterstængel-papiret og rul det rundt om blomstertråden.
16. Bladene lægges en af gangen langs blomsterstænglen og det aflange stykke papir vikles rundt 
om den nederste blomstertråd, hvorved bladet holdes fast.
16. Klip blomsterstøvet ved at klippe små tern ud af et sammenfoldet papir, føje hvid lim til 
spidserne af støvdragerne og enten strø eller duppe blomsterstøvet på.
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