Gaveindpakning af Gina Tepper

Gylden Magnolia
Disse smukke blomstergaver indkapsler efterårets varme gullige og brunlige nuancer. Guldmønstrede
scrapbogspapir, blomster af silkepapir og perler skaber et betagende design som passer perfekt til
enhver lejlighed.
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Lille kasse
Sværhedsgrad – Let
Materialer

• Mat gavepapir i guld
• Scrapbogspapir i guldmønster
• Et gavebånd med guldskær i 2,5 cm bredde
• 2 facetslebne perler i guldfarve
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• 2 små ovale metalperler i bronzefarve
• 1 magnoliablomst i silkepapir (stilken fjernet)
• Scotch® Gift Wrap Cutter (Til at skære gavepapir)
• Scotch® Dobbeltklæbende tape or Scotch® Pop-Up Tape (Til at pakke gaver ind med)
• Scotch® Precision Sakse (til at klippe scrapbogspapir og gavebånd med)
• Scotch® Klar Limstift (til at fastgøre scrapbogspapir med)
• Scotch® Dual applicator (til at lime gavebånd)
• Scotch® Lynlim (til at lime perler og blomsten med)
Vejledning
1. Pak en kasse ind i det guldfarvede gavepapir ved brug af enten Scotch® Dobbeltklæbende tape eller
Scotch® Pop-Up Tape.
2. Ved brug af Scotch® Precision Saksen, klip et stykke af den guldmønstrede scrapbogspapir ca. 1,5
cm mindre end længden på æsken og 5 cm mindre end bredden på toppen af æsken.
3. Ved brug af Scotch® Klar limstift, påfør lim på bagsiden af scrapbogspapiret, især rundt i kanterne.
Fastgør det på toppen af æsken, centreret mellem kanterne.

4. Klip et stykke af gavebåndet, langt nok til at nå rundt om bredden af æsken samt 2,5 cm ekstra.
5. Vikl gavebåndet rundt om æsken med overlapning og lim enderne fast I bunden af æsken med
præcisionstippen af Scotch® Klar lim.
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6. Åbn forsigtigt blomsten, så indersiden viser sig. Påfør rigeligt af Scotch® Lynlim til bagsiden af
blomsten og monter den på midten af æsken over gavebåndet. Påfør en lille smule Scotch® Lynlim på
bagsiden af hver enkelt perle og fastgør dem på æsken som vist nedenunder. Lad det tørre.
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Gavepose
Denne gavepose kan laves forud og gemmes til en særlig lejlighed. Denne smukke pose vil helt sikkert
blive brugt igen og igen.

Sværhedsgrad - let
Materialer
• Mat Guldfarvet gavepose med hank (simple gaveposer er billige og let at finde ved din lokale
hobbyforretning eller lign.)
• Scrapbogspapir i guldmønster
• Et gavebånd med guldskær i 2,5 cm bredde
• 3 facetslebne perler i guldfarve
• 3 perler i bronzefarve
• 2 små ovale metalperler i bronzefarve
• 3 blomster i ravgult silkepapir (stilkene fjernet)
• Guld- og bronzefarvet silkepapir
• Scotch® Precision Sakse (til at klippe scrapbogspapir og gavebånd med)
• Scotch® Klar Limstift (til at fastgøre scrapbogspapir med)
• Scotch® Dual applicator (til at lime gavebånd)
• Scotch® Lynlim (til at lime perler med)
Vejledning
1. Ved brug af Scotch® Precision Saks, klip et stykke af det guldmønstrede scrapbogspapir hele
bredden og ca. 5-6 cm kortere end længden på forsiden af posen.
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2. Ved brug af Scotch® Klar Limstift, påfør lim på bagsiden af scrapbogspapiret, især rundt i kanterne.
Fastgør det til forsiden af posen med kanten af papiret mod kanten af posen.

3. Klip et stykke af gavebåndet langt nok til hele bredden af forsiden af gaveposen.
4. Ved brug af præcisionstippen af Scotch® Klar lim, monterer du gavebåndet til forsiden af gaveposen,
centreret over kanterne af scrapbogspapiret. Du kan tilføje små mængder lim til de klippede ender af
gavebåndet, for at sikre at det ikke trævler.

5. Påfør en rigelig mængde af Scotch® Lynlim til bagsiden af hver blomst og påsæt dem på posen som
vist nedenunder. Påfør en lille smule lim på bagsiden af hver perle og sæt dem fast i midten af hver
blomst.
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6. Påfør en smule Scotch® Lynlim til bagsiden af hver perle og sæt dem fast til gavebåndet som vist
nedenunder.

7. For at dække hanken, påfør en smule Scotch® Lynlim på et par cm af bagsiden af gavebåndet og vikl
båndet rundt omkring hanken indtil det rammer indersiden af posen.
8. Fortsæt med at påføre små mængder lim på gavebåndet et par cm af gangen og overlap båndet en
smule mens du vikler det om hanken.
9. Slut af med at klippe båndet og lim enden fast bagved hanken, hvor det rammer indersiden af posen.
Brug samme fremgangsmåde til den anden hank.
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10. Fyld posen med lag-på-lag silkepapir.
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Firkantet æske
Dette design kan tilpasses til enhver form eller størrelse æske.

Sværhedsgrad - let
Materialer
• Mat gavepapir i guld
• Scrapbogspapir i guldmønster
• Et gavebånd med guldskær i 2,5 cm bredde (en farve som koordinerer med scrapbogspapiret)
• 2 perler i bronzefarve
• 6 facetslebne perler i guldfarve
• 4 små ovale metalperler i bronzefarve
• 2 magnoliablomst i silkepapir (stilken fjernet)
• 2 blomster i ravgult silkepapir (stilkene fjernet)
• Scotch® Gift Wrap Cutter (Til at skære gavepapir)
• Scotch® Dobbeltklæbende tape or Scotch® Pop-Up Tape (Til at pakke gaver ind med)
• Scotch® Precision Saks (til at klippe scrapbogspapir og gavebånd med)
• Scotch® Klar Limstift (til at fastgøre scrapbogspapir med)
• Scotch® Dual applicator (til at lime gavebånd)
• Scotch® Lynlim (til at lime perler med)
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Vejledning
1. Pak en kasse ind i det guldfarvede gavepapir ved brug af enten Scotch® Dobbeltklæbende tape eller
Scotch® Pop-Up Tape.
2. Ved brug af Scotch® Precision Saksen, klip et stykke af den guldmønstrede scrapbogspapir ca. 1,5
cm mindre end længden og bredden på æsken.
3. Ved brug af Scotch® Klar limstift, påfør lim på bagsiden af scrapbogspapiret, især rundt i kanterne.
Fastgør papiret på æsken, kant mod kant.

4. Påfør en rigelig mængde af Scotch® Lynlim til bagsiden af hver magnolieblomst og sæt dem fast midt
på æsken.
5. Klip to stykker gavebånd lange nok til at vikle rundt om længden af æsken plus 1 ½ cm.
6. Vikl gavebåndet rundt om æsken centreret over hver kant af scrapbogspapiret. Overlap og lim enderne
til bunden af æsken med præcisionstippen af Scotch® Klar lim.

7. Påfør en rigelig mængde af Scotch® Lynlim til bagsiden af hver ravgul blomst og sæt dem fast på
toppen af æsken over og under magnoliablomsterne. Påfør en smule lim til bagsiden af hver perle og sæt
dem fast i midten af hver blomst.
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8. Påfør en smule af Scotch® Lynlim til bagsiden af hver perle og sæt dem fast på hvert gavebånd som
vist nedenunder.
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