MEDALJER
Dette trenger du:
-

Runde ting, f.eks et syltetøylokk, en rund papp eller en rund tøybit.
Saks
Lim til tekstil, papir og metall
Pynt, perler, glitter, knapper, paljetter og andre ting du finner hjemme
Bånd, pakkebånd eller silkebånd
Nål og tråd

Dette skal du gjøre:
1. Start med en runding. Klipp ut i papp eller tekstil, eller finn fram et rent
syltetøylokk.
2. Pynt sirkelen med ulike pynteting som gjør at medaljen blir kjempefin. Du kan
sy små sting i en annen farge som blir fint, Du kan feste perler og paljetter på
medaljen og du kan sette på bånd og snorer rundt kanten av sirkelen.
3. Fest et pakkebånd eller silkebånd på medaljen, slik at den kan henge rundt
halsen på den som mottar medaljen.

Dette gjør du:
•

Klipp ut en rund form i et materiale du har tilgjengelig. Det kan være i papp, stoff,
plast eller du kan bruke et syltetøylokk. Bruk en kopp og tegn med blyant eller penn
rundt formen før du klipper ut.

1. Pynt den runde formen med det du kan tenke deg. Dette kan du gjøre:
• Klipp kanten i et gjentatt mønster (se bilde over)
• Lim på nye elementer som f.eks.paljetter, tekstilbiter eller papirbiter.
• Sy fast deler med symaskin og bruk sømmen som en dekorativ del av
medaljen.
• Broder med knappehullssting eller tråklesting. Her finner du en lenke du
kan bruke hvis du vil lære å brodere.
• Vev på en rund papp og bruk denne til medaljen. Her finner du en lenke
til hvordan du kan gjøre dette. Se bilde under

2. Fest på bånd og snorer som pynt eller som bånd til å henge medaljen i. Her
kan du bruke det du har hjemme. Monter det slik du syns det blir fint og fest
båndet med stiftemaskin eller ved å sy tråklesting

3. Pynt medaljen til slutt med perler, knapper, mynter og annet fjas du har
liggende for hånden. Bruk lim eller sy gjenstandene fast til underlaget.

4. Legg ut et bilde av det du har laget på @instagram og bruk emneknagg
#medaljetilalle.

