Sådan laver du
adventskransen med hortensia
Her er en lille beskrivelse af, hvordan jeg lavede adventskransen med hortensia.
Det er ganske, ganske nemt.
Du skal bruge:
- kransen ’Branch’
- 4 spyd
- 4 lys
- 1 fad (f.eks. varenr. 026526 eller 030926) – eller lignende fad, du selv har.
- 1 portion ler
- evt. ornamenter (f.eks. varenr. 030746) – det er dem, jeg har brugt
- 4-6 store grene hortensia
- evt. lidt små kogler – f.eks. ellekogler, lærkekogler eller lignende.
- et par grene til at lægge over kransen til sidst.
1. Jeg har placeret kransen på et fad. Jeg har brugt det gamle træfad (varenr. 026526) – men du kan
bruge et andet, rundt fad, som kan give et underlag til kransen.
Et fad som (030926) i rå jern kan også være rigtigt fint.
2. I midten af kransen har jeg placeret ler. Jeg har brugt ¾ af en af de ’pølser’, du kan købe.
Simpelthen skåret en skive af – og sat den ned i midten af kransen med plastic på.
(så sviner det mindre på fadet).
3. Start med at sætte de 4 lysspyd ned i leret. (vent med lysene).
Jeg synes, at det ser fint ud, hvis de ikke alle sammen stikker lige dybt.
4. Og så kommer det sjove.
Jeg har brugt 4-6 store hortensia-blomsterhoveder. Og lidt ellekogler.
Dem har jeg klippet i mindre ’buketter’ – og så stikker du dem bare ned i kransen.
Ikke noget med ståltråd – eller avanceret blomsterbinding. Bare stik dem ind i kransen.
Stik dem gerne en smule tæt, da du skal regne med, at det ’skrumper’ lidt, når de tørrer.
(Det er godt, hvis du bevarer så meget stilk på de små ’buketter’ som muligt)
(Du kan altid stikke lidt mere ind, hvis du synes, senere).
5. Inde i midten af kransen (i leret) – har jeg også stukket lidt hortensia for at skjule leret.
Desuden har jeg stukket nogle glaskugler (030746) ned i leret med ’hårnåle’
(det er blot ståltråd, der er bøjet).
6. Sæt lysene i holderne – og læg evt. et par grene hen over kransen for at give den sidste finish.

