Podzimní tvoření

Ona ví, ze…

Pro obvod a výraznější efekt
můžeme použít palmové vlákno,
kůru, či obvod ozdobit jutovou
stuhou.

Na desku si přeneseme kruh o průměru 25 cm a pomocí
lupínkové pilky vyřízneme. Ostré hrany zbrousíme pomocí
smirkového papíru.
Vrtačkou vyvrtáme otvor pro provléknutí provázku na zavěšení. Vrtáme asi 1 cm od okraje.
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Okouzlující dekorace
Ozdobit určitý prostor, byt či dům, znamená slavnostně zkrášlit interiér našeho
domova. Nejen stoly, ale také okna mohou být ozdobena. Dbejte na to, aby
všechny součásti dekorace byly pevné a naprosto bezpečné.

sušené

Netradiční dekoraci zavěsíme.

Otvorem provlékneme očko z provázku a konce pevně uvážeme na uzel.
Tavnou pistolí přilepíme vlnitou lepenku kolem celého obvodu.
Pásky o šířce 3 cm klademe za sebou.
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Dobré rady pro sušení
Rozměry
průměr 25 cm

Materiál
✔ suché květy bodláku – Bělotrn modrý
✔ suché květy Černuchy
✔ suché květy Řebříčku tužebníkového
✔ surová dřevotřísková deska 12 mm
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✔ 1 m lýkový provázek
✔ zahradnické nůžky
✔ smirkový papír
✔ lupínková pila
✔ lepidlo
✔ plátky kůry
✔ tavná pistole
✔ pásy vlnité lepenky
✔ vrtačka

Metoda uchování rostlin sušením je vhodná prakticky pro každou rostlinu. Zachováme tak dlouhodobě její tvar a strukturu,
mnohdy však i barvu. Pro správné sušení vzduchem potřebujeme nejlépe tmavé, teplé, čisté a dobře větrané místo. Vhodné
jsou především půdy. Rostliny, které chceme sušit, sbíráme tehdy, když jsou nejsušší, nikdy ne po dešti. Platí to, že rostlina by
neměla být ani příliš rozkvetlá a ani příliš nezralá a nevyvinutá.
Rostliny svážeme do snopku a pouze lehce utáhneme provázkem. Vzduch musí volně proudit mezi jednotlivými rostlinami
ve svazku, jinak začnou plesnivět. Zavěsíme tak, aby rostliny
vysely květem dolů.
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