
Een pioenroos van
crêpepapier
Maak je eigen boeket bloemen met
pioenrozen van crêpepapier. Print en knip de
sjabloon uit, maak de meeldraden, plak de
bladeren vast en bedek de stengel met groen
crêpepapier.

Inspiration: 16082

1
Print en knip de sjabloon uit die
beschikbaar is als pdf-bestand voor dit
idee. Knip alle delen voor de bloem uit.
Denk eraan om de rekrichting te volgen
die op de sjabloon staat aangegeven.
Kies de maat van je pioenroos. Het aantal
bladeren op de sjabloon is slechts een
voorbeeld. Het aantal bladeren moet
deelbaar zijn door 3.

2
Bevestig de meeldraden aan het ene
uiteinde van de draad voor de stengel.



3
Maak elk bloemblad  rond met een
vouwbeen, door het bloemblad tussen
het vouwbeen en je duim te trekken;
dezelfde techniek als het krullen van een
lint met een schaar.

4
Vorm het bloemblad door het midden
ervan uit te rekken, zodat het rond wordt.
Herhaal deze procedure met alle
bloembladen.

5
Twist the edge of the petal back and
forth along the entire edge in order to
create a wavy edge. Repeat this
procedure with all the petals.

6
Bevestig het eerste bloemblad op het
onderste deel van de meeldraad. Begin
met de kleinste bloemblaadjes. Bevestig
drie bloemblaadjes verspringend rond de
meeldraden. Bevestig nu nog drie
blaadjes tussen de eerste drie
bloembladen. Ga verder met nog drie
middelgrote bloemblaadjes enz.



7
Blijf de bloem opbouwen met het door
jou gekozen aantal bladeren.

8
Bevestig drie blaadjes aan de onderkant
van de bloembladen. Strek het lange
dunne stuk groen crêpepapier (1 x 20 cm)
uit. Bevestig het ene uiteinde aan het
onderste deel van een van de bladeren.
Bedek de stengel door het crêpepapier
schuin om de stengel te wikkelen en
gaandeweg vast te zetten met Multi Glue
Gel.

9
Vorm de bladeren en bevestig ze aan de
stengel terwijl u verder gaat met een
lijmpistool, terwijl u de stengel blijft
bedekken met crêpepapier, waardoor de
uiteinden van de bladeren onder het
crêpepapier worden verborgen.

10
De afgewerkte crêpepapier pioenrozen.



11
Een boeket bestaande uit drie
verschillende bloemen. De boshyacinten
zijn te vinden in idee nr. 15983 en de
klaproos in idee nr. 16081.

Sjabloon
Download en print de sjabloon


