
papier waflowy o grubości 0,27 mm
dziurkacze do wycinania kół o średnicach około 4,5 cm, 3,5 cm, 2,5 cm** -
koła mogą mieć trochę inną średnicę, ważne aby zachować proporcje
pomiędzy rozmiarami. Moje dziurkacze (duży i średni) kupiłam na allegro,
ale podobne znajdziesz również tutaj.
biała masa cukrowa
zielone druciki florystyczne (moje były w rozmiarze 26)
zielona taśma florystyczna
pędzelki
barwniki w proszku (do pocieniowania płatków użyłam barwnika Fractal
Pelican Pink, natomiast do listków Fractal Ivy Green)
spirytus
nożyczki
skalpel i mata samogojąca (mogą się przydać jeżeli nie masz dziurkaczy)
mała miseczka z wodą

Potrzebne narzędzia*:

*dla Twojej wygody na liście narzędzi dodałam linki do produktów z których korzystam. 
Nie musisz już przeszukiwać internetu w ich poszukiwaniu.

Proste kwiaty z papieru waflowego

Musisz kupić niezbędne akcesoria? 
Użyj kuponu rabatowego "cakeitpl", 

który obniży ceny w sklepie Słodka Pasja o 5 %, 
a w Miniowe Formy 3D aż o 10%!

https://cakeit.pl/papierwaflowy027
https://cakeit.pl/dziurkaczduzyallegro
https://cakeit.pl/dziurkaczmalyallegro
https://cakeit.pl/dziurkacze
https://cakeit.pl/dziurkacze
https://cakeit.pl/masasaracino
https://cakeit.pl/drut26zielony
https://cakeit.pl/tasmaflorystycznazielona
https://cakeit.pl/pedzle
https://cakeit.pl/fractalpelicanpink
https://cakeit.pl/fractalivygreen
https://cakeit.pl/skalpel
https://cakeit.pl/matasamogojacaali
https://cakeit.pl/slodkapasja
https://mf3d.com.pl/


Za pomocą dziurkaczy wytnij z papieru waflowego 3 koła o średnicy 2,5
cm, 4 koła o średnicy 3,5 cm oraz 9 kół o średnicy 4,5 cm - tyle będziesz
potrzebowała do przygotowania jednego kwiatu. Jeżeli nie masz
dziurkaczy koła wytnij nożyczkami.
Każde koło natnij na głębokość około 1 - 1,3 cm.
Ułóż wszystkie koła chropowatą stroną do góry. Potem za pomocą
pędzelka nanieś niewielką ilość wody tuż obok nacięcia.
Następnie nałóż prawą stronę nacięcia na lewą i delikatnie dociśnij tak
aby papier się skleił. W ten sam sposób przygotuj pozostałe płatki.
Pierwszą warstwę kwiatu przygotuj z pięciu dużych płatków. Doklejaj
jeden do drugiego za pomocą wody i delikatnie dociśnij w miejscu
łączenia.
Na to naklej drugą warstwę składającą się z 4 dużych płatków.
W podobny sposób stwórz kolejną warstwę z 4 średnich płatków.
Na górze doklej 3 najmniejsze płatki.
W środek kwiatu wbij drucik florystyczny i zagnij jego końcówkę.
Z masy cukrowej przygotuj niewielką kulkę i wbij ją w zagiętą część drutu
florystycznego. Pozostaw na kilka godzin aż masa stwardnieje.
Kwiaty waflowe możesz zostawić całe białe lub zabarwić je na dowolny
kolor barwnikiem pyłkowym. Płatki najlepiej zabarwić na sucho -
pędzelkiem nabierz odrobinę barwnika w proszku i rozprowadź po
powierzchni papieru

Opis przygotowania kwiatów:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Proste kwiaty z papieru waflowego



Z papieru waflowego wytnij dwa jednakowe listki (jeżeli chcesz aby
wszystkie były jednakowe przygotuj sobie szablon).
Jeden z listków posmaruj po chropowatej stronie odrobiną wody.
Następnie na środku umieść drut florystyczny o długości około 9 cm.
Przykryj drugim listkiem i dociśnij.
Barwnik wymieszaj z odrobiną spirytusu i pomaluj nim listek z jednej
strony. Gdy wyschnie pomaluj drugą stronę.
Potem zieloną taśmą florystyczną owiń łodygę wraz z drucikiem, na
którym umocowałaś listek.

Opis przygotowania listków i łodyg:
1.

2.

3.
4.

5.

Proste kwiaty z papieru waflowego

Masz ochotę na coś nowego?
 
Po więcej ciekawych
przepisów, tutoriali i recenzji
zajrzyj na blog Cakeit.pl.

Tutaj też nas znajdziesz:
Facebook: Cakeit.pl
Instagram: Cakeit_pl
Pinterest: Cakeit_pl

https://cakeit.pl/
https://cakeit.pl/
https://www.facebook.com/cakeItpl/
https://www.instagram.com/cakeit_pl/
https://pl.pinterest.com/cakeit_pl/

