Neverengler
Never er et naturmateriale, og er en del av barken på bjørketreet. Engler av never er flotte å henge på
det grønne juletreet!
Det er best å flekke never av bjørka når sevja går om våren. Forklaringer på hvordan gjøre dette på
finner du i bøker og filmer på internett.
Never brukes til både taktekking, neversløyd – bokser og oppbevaring av mat.
Og til smykker eller pynt til hjemmet, som her. Disse englene kan også lages i stivt papir eller
metallpapir.
Modell, oppskrift og foto: Anna Halsne

Dette trenger du:
• Litt never fra en bjørkestamme, never må tas om
sommeren
• Treperle
• Limpistol
• Saks
• Papir og blyant
• Eventuelt tråd til oppheng, og en nål som passer til
tråden

Slik gjør du:
1. Del neverflaket, dersom det er tykt.
2. For at never skal være lettere å jobbe med, kan du varme det opp med en hårføner
3. Tegn og klipp ut former som kan passe til englekjolen, i papir først. Gå ut fra en 1/3 eller en 1/4 sirkel.
4. Regn med at sidekantene skal limes over hverandre, og få utseende som et kremmerhus.
5. Lag i tillegg forslag til vinger i papir.
6. Når du er fornøyd, bruker du papirformene som mønster på neveren, og klipper rundt.
7. Vingene kan være i to lag never, om du ikke vil at de skal krølle.Da må de limes mot hverandre med
innside mot innside.
8. Sidene på neverkjolen limer du sammen med limpistol. Også vingene festes med lim.
9. Hodet kan limes til toppen dersom engelen skal stå.
10. Skal den henge, kan du sy et sting ned i toppen, tre perla på tråden, knytte en god knute over, og så
bruke resten av tråden til oppheng!

Lag det selv – Neverengler
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