
“Hjertetræet.”

Materialer.
Rødt karton, grønt karton og rød sytråd.

Vejledning.
Udskriv side 2 og lim siden på et styk-
ke karton. Skær skabelonerne ud såle-
des at stregerne skæres væk. Vær om-
hyggelig med samlings-rillerne. Hvis 
rillerne ikke bliver dybe nok bliver 
den færdige model vredet skæv. 
Tegn efter skabelonerne på oven-
nævnte materialer og skær den første 
model ud. Følg herefter samlevejled-
ningen på side 3.

God fornøjelse!  
K. Vium.
http://home24.inet.tele.dk/vium-design

samlings-riller

http://home24.inet.tele.dk/vium-design


Skabeloner.

Centerring.         



Samlevejledning.

Tag hjerte-del 2 og sæt den ind i hjerte-del 1. Hjerte-del 3  sættes ind i hjerte-del 2.  Pas på at kar-
tonen ikke knækker.

1 2 3

Trædelene fra 1-3 sætte ind i hinanden. Her er det en god idé at bruge en pincet.

1 2 3

Træet sættes forsigtigt ind i centerringens hul således at samle-rillerne skubbes ind i hinanden.
Den skal lirkes forsigtig på plads.
Sæt herefter centerringen ind i hjertet således at samle-rillerne skubbes ind i hinanden.
Sæt til sidst en tråd i hjertets øje.

Tip.

Lav en oval skive til at rulle tråden op på og skriv navn/årstallet på den.

Har du en scanner til rådighed kan modellen nemt laves større ved at indstil-
le scanneren til at forstørre skabelonerne.



Gaveæske.

Æsken på billedet er lavet af sølvkarton, som kan 
købes i enhver boghandel. Kartonen er tykkere end 
alm. karton og er derfor velegnet til at lave æsker af.
Skabelonen er delt i to og kan med fordel samles til 
én skabelon. 
Der skal bruges lim til at samle æsken.

Samlevejledning.
Buk siderne let og lim sidernes ender sammen. Når 
limen er tør bukkes spidserne ind under hinanden.

Tip.
Rids med en skalpel langs foldelinierne og læg en li-
neal langs linierne, når du bukker kartonen.



Del 1
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