ØVRIGE NATURMATRIALER
Tryk
lav aftryk af planter og blade. Brug en tynd maling –
evt. acryl maling der fortyndes en smule. Smør det
på den plante du vil lave aftryk af med en pensel.
Eller kom farven i en tallerken og dyp planten
forsigtigt. Læg planten med farven nedad på papiret
og læg et stykke karton over. Gnid og tryk hårdt ned
på kartonet uden at flytte det. Skal du trykke flere
på samme papir anbefales det at lade det tørre
inden det næste trykkes på..

Ophæng
Lav fine ophæng med nødder, fjer, skaller,
kastanjer og hvad du ellers kan finde i skovhunden.
Bor små huller med et bor eller en syl og træk dem
på snore, eller lim dem fast med en lille klat lim så
de bliver hængende. Brug evt. Pattex kontaktlim,
der er fri for opløsningsmidler.

Fevinger
Frugterne fra et ahorn træ kan blive til flotte
fevinger. Dekorer dem med glimmerlim og
POSCA tuscher. Find sammen på en fin historie
om feer der skifter vinger, når de vokser. Fyld
de magiske fevinger på et glas og pynt evt. med
en lille lyskæde og en silkesløjfe.

Efterårspynt
Fyld en vase eller et stort glas med
efterårsfund som grene, blade, kogler,
agern, bog og tørrede planter. Start
med at lægge en lyskæde i vasen og
pynt med efterårsmaterialer.

ØVRIGE NATURMATRIALER
Efterår på glas
Fyld syltetøjsglas og flasker med planter, blomster,
nødder m.m. Hæld klar eddike og lidt atamon over
så alt er dækket. Sæt låg på – lim evt. låget fast så
små pilfingre ikke kan åbne dem. Glasset kan stå i
flere måneder. Prøv dig frem. Nogle materialer
som eks. Kastanjer kan misfarve væsken. Men
prøv dig frem.

Kranse af bær og hyben
Træk rønnebær eller hyben fra roser på
ståltråd og lav fine kranse. Bland evt.
med andre naturmaterialer som agern
og bog. Hænges op i et bånd eller en
snor.

Tørrede buketter / evighedsblomster
Naturen er fuld af tørre blomster, frøstande og
græsstrå lige nu. Pluk en buket i grøftekanten
og nyd den hele vinteren.

