RUMENA NARCISA S KRAJŠIM PRIVENČKOM

Izdelajmo rumeno narciso s krajšim
privenčkom iz krep papirja.

Za delo potrebujemo:
 krep papir (bel, rumen in zelen)
 ravnilo
 svinčnik
 škarje
 sukanec
 klešče
 tanko žičko

Pri izdelavi rumene narcise s krajšim
privenčkom izdelamo posamezne dele:
cvetni list, prašniki in pestič, privenček in
steblo z zelenimi listi. Iz vseh pripravljenih
delov sestavimo cvet.
Pripravimo si velikosti papirja (glej v
korake) za posamezne dele.
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1. in 2. Korak: Cvetni listi
Rumen tanek krep papir odrežemo dolžine 21 cm in višine 7 cm. Ta trak rumenega papirja
zložimo šest pravokotnikov 3,5 cm v zloženko. Iz tega izrežemo ovalni cvet in del nastavka,
kot prikazuje slika.
Zloženko razgrnemo in jo prerežemo, med tretjim in četrtem cvetu, na 2 enaka dela.

3. Korak
S prijemom prstov vbočimo vsak cvetni list posebej in obrnemo tako, da so vdolbinice
spodaj, izbokline pa so obrnjene navzgor (k nam).
Na vsakem cvetnem listu naredimo po sredini s prsti oster rob. To naredimo tako, da vsak izbočeni
list prepognemo na pol, pregib stisnemo in potegnemo s palcem in kazalcem. Vsak cvetni list nato
razgrnemo.
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4. Korak: Prašniki in pestiči
Prašniki: Narežemo 4 lističe rumene barve dolžine 5 mm in višine 8 cm. Vsak listič zasukamo
v nitko s prsti. Nitke nato prerežemo na pol in dobimo 8 prašnikov.
Pestič: Odrežemo en listič oranžne barve dolžine 1 cm in višine 6 cm. Listič zasukamo s prsti v
nit in na eni strani naredimo vozel.
Okrog pestiča razporedimo prašnike in vse skupaj zavežemo, 2cm pod brazdo pestiča, s
sukancem.

5. Korak: Privenček
Oranžen tanek krep papir odrežemo v obliki pravokotnega traku v dolžini 10 cm in visok 7
cm, ter ga po višini prepognemo na pol.
Na pregibu ga pogladimo s prsti. Nastane oster rob, ki ga nazobčamo s prsti (rahlo ga
zasukamo v desno – dobimo valovit rob) na razdalji 0,5 cm.
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6. Korak
Združene prašnike s pestičem obdamo nazobčani privenček, ki ga v spodnjem delu
naberemo in nato vse skupaj zvežemo s sukancem.

7. Korak: Oblikovanje cveta
Prvo trojico cvetnih listov razvrstimo v krogu ob dnu privenčka. Pod listi nastavek naberemo in ga
stisnemo okrog privenčka. Pogled cveta od zgoraj prikazuje slika.
Nato dodamo drugo trojico cvetnih listov, ki jih razvrstimo med vrzeli prvih. Vse skupaj potem
ovijemo z žico.

8. Korak: Listi
Narcisi dodamo zelena dva lista ali enega. Odrežemo 4 cm dog in 30-40 cm visok list. Po dolžini ga 2xprepognemo in močno potegnemo s prsti s smeri brazdic. Izrežemo polovico suličastega lista, kot
prikazuje slika. Dobimo suličasta lista, ki ju dodamo ob ovijanju stebla.
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Steblo ovijemo od dna cveta narcise z zelenim
trakom širine 1 cm. Približno 8 - 12 cm pod
cvetom dodamo suličasta lista in ovijemo
steblo do konca.
Na koncu cvetne liste razporedimo navzven,
da cvet narcise dobi pravo obliko.
Čudovit pomladanski šopek dobimo, kadar
združimo več cvetov skupaj.
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