Kunstlilled
vaasi või ehteks

Ühe efektse lilleõiega on kerge muuta argine kleit või
soeng pidulikuks. Kangast vormitud lilleõis on püsiv
ja seda saab kanda korduvalt. Kunstlilli ei tasu peljata
ka toa kaunistamisel. Õisi, mis ei vaja vett ega valgust,
saab paigutada ruumis pea igale poole.
Tekst ja fotod: Daisy Lappard

Roosid õunapuuokstel
Vaja läheb krepp-paberit, puuoksa, traati ja lilleteipi

1

Lõika paberirullil 12–16 cm
laiuselt ots maha. Murra
saadud riba keskelt pooleks ja
hakka seda ümber oksa keerutama.

2

Ühe roosi jaoks kulub
umbes 1/3 tervest ribast.
Paberit keerutades venita ja
kortsuta seda veidi, et moodustuks kenad õielehed.

3

Kinnita paber oksa külge
traadiga. Traat peida lilleteibi või krepp-paberi ribaga.
Soovi korral võid roosi ka lõhnaõliga piserdada.

Nelgiõis
küpsetuspaberist
Vaja läheb paberist
muffinivorme, traati,
lilleteipi või rohelist
krepp-paberit, vesivärve

1

Ühe õie jaoks vajad
3–4 pabervormi. Värvi
need vesivärvidega sobivat tooni, lase kuivada.

2

Tee paberi keskele
traadiga auk, pane
keskele veidi liimi ja
kortsuta vorm keskelt
ümber traadi kokku. Tee
sama ülejäänud pabervormidega.

3

Keeruta lilleteip või
roheline krepp-paberi
riba ümber traadist varre.
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Lopsakad pojengid
Vaja läheb traati ja värvilisi salvrätikuid. Suurema õie jaoks
2–4, väiksema saad ühest
salvrätist.

1
2

Voldi salvrätik lehvikuks
kokku.

Lõika saadud ribale
ümarad servad, lõika
volditud servad lahti.

3
4

Seo ribad keskelt
traadiga kokku.

Hakka salvräti kihte
ükshaaval lahti harutama,
samal ajal neid veidi keerates,
et tekiks kohev lilleõis.

Roosipross
Vaja läheb 5 cm
kroonlehega õie
jaoks 10 cm laiust
ja meeter kuni
poolteist pikka
kangariba, olenevalt sellest,
kui lopsakat
õit soovid teha

1

Murra kangariba keskelt pooleks
ja traagelda see altservast
kinni. Keeruta umbes 10 cm tagant
kangariba ümber niiti, et riba ülaserv ja
alaserv saaksid kokku. Tekib laineline riba.

2

Pinguta traagelniiti
ja krousi kangariba
lühemaks. Keeruta
riba ringjalt kokku
ja kinnita seda sammsammult niidiga õmmeldes. Õmble roosi taha
haaknõel.

Õrnad õied
Vaja läheb õhukest organza’t. Teiste
materjalide sobivust tuleb eelnevalt
testida. Selline kangas, mille serv
küünlaleegi kohal kuumutades kohe
põlema süttib, ei sobi. Kangaserv
peab hakkama sulama ja sulades
lokki tõmbuma.

1

Lõika kangast välja 10–20 ovaalset
tükki, suuremaid ja väiksemaid ning
selle arvestusega, et õie kroonleht on
pool ovaali pikkusest. Tee kaarjas sisselõige ovaali külgedele.

2
3

Hoia väljalõigatud kangatükki küünlaleegi kohal, kuni selle servad kokku sulavad ja ääred hakkavad lokkima.
Aseta tükid üksteise peale risti,
suuremad alla, väiksemad peale.
Õmble keskelt kokku ja kaunista keskosa pärlitega. Need õied võid õmmelda
ka otse kleidile.
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