Juhlaruusu-kranssi
Tarvikkeet
-

n. 60g vahvaa paperinarua ruusuihin
n. 100g vahvaa paperinarua lehtiin
ohutta paperilankaa
rautalankaa sitomiseen
rengas läpimitta 30 cm

Ruusut
Leikkaa ruusujen sitomiseen 12 kpl ohutta paperilankaa á 80 cm. Leikkaa ruusuja varten 12 kpl
vahvaa paperinarua á 65 cm. Jätä ruusunaruista 12 cm ”varsi” avaamatta ja avaa loppuosa täyteen
leveyteensä, mutta älä silittele liikaa. Taita varsi kohtisuoraan alaspäin ja kierrä avattu nauha varren
ympärille löyhästi alareunaa rypyttäen (yht. n. 3 kierrosta). ks. kuva. Rypytetystä reunasta
muodostuu ruusun ”kanta”. Taita nauhan loppupää ulospäin kolmioksi ja rypytä kantaan kiinni. Jätä
ohuesta paperilangasta 10 cm pää ja kierrä sitä sitten kaksi kertaa kannan ympäri ja sido päät
tiukalla solmulla. Levitä vähän liimaa ruusun kantaan ja kierrä paperilankaa kannan ympäri alaspäin
ja sen jälkeen takaisin ylöspäin ja sido langan päät uudestaan umpisolmuun. Tasaa paperilankojen
päät 10 cm pituisiksi. Voit halutessasi avata päitä parin sentin matkalta ”lehdiksi” jättäen päät
suppuun. Tasoita ruusujen varret 8 cm pituisiksi ja avaa lehdeksi jättäen pään suppuun.
Lehdet
Leikkaa 108 kpl vahvaa paperinarua á 15 cm ja avaa kaikki pätkät täyteen leveyteensä, mutta älä
silittele liikaa. Leikkaa 108 kpl ohutta paperilankaa á 20 cm.
Kokoaminen
Kierrä ohut rautalanka renkaaseen kiinni ja aloita kokoaminen. Ota yksi avattu paperinaru ja yksi
paperilanka ja rutista ne keskikohdistaan yhteen. Kiinnitä narut renkaaseen kiertämällä rautalanka
tiukasti narujen keskikohdan ja renkaan ympäri. Nosta narujen päät ylös ja kierrä sidontalanka vielä
toisen kerran pelkän renkaan ympäri. Ota seuraavat narut ja kiinnitä ne samoin. Asettele lehdet
tasaisesti joka toinen kerta vasemmalle, joka toinen kerta oikealle puolelle vajaan sentin päähän
toisistaan. Yhdeksännen lehden jälkeen kiinnitetään ruusu samalla tavoin kannan juuresta. Jatka
kiinnittämällä 9 lehteä, joista ensimmäinen samalle puolelle kuin ruusu. Tämän jälkeen kiinnitetään
taas ruusu, joka nyt asettuu toiselle puolelle kuin edellinen. Toista 9 lehden ja yhden ruusun
kiinnittämistä, kunnes kranssi on valmis. Voit halutessasi avata ohuiden lankojen päitä lehdiksi.
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