Engel av ståltråd
Engelen med stål i ben og armer! Bøying av 1,5 mm jerntråd er krevende fingerarbeid, så du må være
«sterk i klypa».
Modell, oppskrift og foto: Synøve Eriksen Vadøy

Dette trenger du:
Verktøy
• Kombinasjonstang
• Avbitertang
• Rundtang
• Limpistol og limpatroner
• Målbånd
• Tusj eller kulepenn
Materialer
• Jerntråd - 0,7 mm tk. brukes til det krølla håret.Kan
kjøpes hos Sløyd-Detaljer.
• Jerntråd - 1,5 mm tk. brukes til hele kroppen. Kan
kjøpes hos Sløyd-Detaljer. Alternativt kan du
bruke/kjøpe annen type metalltråd, f.eks.
blomstertråd o.l.
• Stivt papir til kjolen. Her kan du bruke omslag fra
tidsskrift og/eller
gamle julekort med passelig motiv.

Slik gjør du:
1. Kroppen: Knip av en 35 cm lang tråd.
2. Finn midten og bøy til hodeformen. Hodet er ca 2,5 cm «høyt».
3. Tvinn rundt til hals. Her kan du holde hodet med en tang, og snurre rundt med fingrene.
4. Armene: Knip av en 18 cm lang tråd. Finn midten og snurr en omgang rundt halsen. Bøy armene i
passelig form, og juster lengden dersom det er litt forskjell på høyre og venstre. Bruk rundtang og lag en
fin avslutning på armene. det
5. Gjør det samme på beina som på armene.
6. Nå kan du legge figuren ned på et passelig motiv fra et julekort eller lignende. Tegn ytre kant på kjolen
som bildet viser, og klipp deretter ut kjolen. Du må også ha et bakstykke til kjolen i samme størrelse.
7. Lim fram - og bakstykke på kjolen fast til kroppen. Her må du bruke limpistol for å få det sterkt nok. Det
kan være smart å ha noen klesklyper til hjelp for å presse det fint sammen.
8. Vingene: Knip av 25 cm lang tråd. Finn midten og bøy endene innover mot midten.
9. Lim vingene fast på baksiden av kjolen. Bruk limpistol.
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10. Håret: Nå skal du bruke den tynne jerntråden og snurre den tett rundt en strikkepinne. Du kan bruke fra
2,5 – 3,5 mm tk strikkepinne. Du trenger noen cm for å lage 4 lengder krølla hår. Prøv deg fram og fest
det med knipetang til hodet.
11. Når du jobber med engelen kan det hende at armer, bein og vinger er blitt litt skakke underveis, men
dette retter du enkelt opp med fingrene.
12. Engelen er ferdig og klar til å henges opp til pynt i juletreet, eller annet sted i huset.

Alternativ metode for festing av vingene:
Vil du gjøre deg ekstra flid, og kanskje ikke liker at vingene er festet med en synlig
limklump, kan du feste vingene på kroppen ved å surre fast vinge metalltråden fast i kroppen før du limer på
kjolen.
Lim fram - og bakstykke av kjolen med vingefestet inni. Bruk gjerne klyper for å klemme godt sammen i
sidene, men pass på at ikke klypene blir limt fast!
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Trinn for trinn

Kroppen: Knip av en 35 cm lang tråd. Finn midten
og bøy til hodeformen. Hodet er ca 2,5 cm
«høyt».Tvinn rundt til hals. Her kan du holde hodet
med en tang, og snurre rundt med fingrene.

Armene: Knip av en 18 cm lang tråd. Finn midten og
snurr en omgang rundt halsen. Bøy armene i
passelig form, og juster lengden dersom det er litt
forskjell på høyre og venstre. Bruk rundtang og lag
en fin avslutning på armene.

Lag det selv – Engel av ståltråd

Føttene: Knip av en 18 cm lang tråd. Finn
midten og snurr en omgang rundt halsen. Bøy
føttene i passelig form, og juster lengden
dersom det er litt forskjell på høyre og venstre.
Bruk rundtang og lag en fin avslutning.

Nå kan du legge figuren ned på et passelig motiv
fra et julekort eller lignende. Tegn ytre kant på
kjolen som bildet viser, og klipp deretter ut kjolen.
Du må også ha et bakstykke til kjolen i samme
størrelse.
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Trinn for trinn

Vingene: Knip av 25 cm lang tråd. Finn midten og
bøy endene innover mot midten.
Lim vingene fast på baksiden av kjolen. Bruk
limpistol.

Lim fram - og bakstykke på kjolen fast til kroppen.
Her må du bruke limpistol for å få det sterkt nok. Det
kan være smart å ha noen klesklyper til hjelp for å
presse det fint sammen.

Håret: Nå skal du bruke den tynne jerntråden og
snurre den tett rundt en strikkepinne. Du kan bruke
fra 2,5 – 3,5 mm tk strikkepinne. Du trenger noen
cm for å lage 4 lengder krølla hår. Prøv deg fram og
fest det med knipetang til hodet.
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Du trenger noen cm for å lage 4 lengder krølla hår.
Prøv deg fram og fest det med knipetang til hodet.
Når du jobber med engelen kan det hende at armer,
bein og vinger er blitt litt skakke underveis, men
dette retter du enkelt opp med fingrene.

Side 4 / 4

