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Vejledning til flettet ophæng 

Materialer Pap / karton fra mælkekartoner, morgenmadsprodukter ol. 

Gavepapir, sølvpapir, tapet, plakater, postkort og andre slags 

papir. 

Silkebånd, små charmes strå, metalsnor, muslingeskaller mm. 

Akryl maling. 

Guld, sølv og kobber maling. 

Skarpe knive til papir og karton 

Skære underlag 

Malertape, alm. Tape, skolelim. Brunt/klar pakketape 

Clips. knappenåle 

Ophæng 

 

Alternativer Cykelslanger og dæk. 

Videobånd, kassettebånd 

Ledninger i forskellige brede og farver. 

Blød plast, plastikposer,  

 

 

Fremstilling: 

1. Skær de ønskede strimler i karton. 

a. De skal være længere, end du skal bruge 

2. Skær papir i lange strimler. Ca. dobbelt så bred som kartonen. 

a. De skal også være længere, end du skal bruge. 

b. Vær opmærksom på hvor du skærer, måske skal du flytte papiret, så du 

får et bedre motiv. 

3. Buk det udvalgte papir omkring kartonen, det skal krydse på bagsiden. 

4. Lad papiret gå lidt ud over kartonen. 

5. Sæt de vertikale/ lodrette stykker fast på bordet med malertape. 

6. Begynd nu at flette de horisontale/vandrette stykker ind i. 

7. Det kan være lidt svært at styre, men strimlerne kan rettes til.  

a. Brug clips til at holde arbejdet sammen. 

8. Træk strimlerne frem / tilbage så du får de ønskede motiver frem. 

9. Når du er tilfreds med fletningen, skal dit arbejde gøres færdig. 
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Færdiggørelse: 

1. Sæt malertape på alle fire sider. 

2. Tag den af bordet men ikke af dit arbejde. 

3. Buk enderne ind på bagsiden. 

a. Er de for lange klippes stykkerne af. Du kan evt. sætte malertape på før 

du klipper. 

4. Sæt evt. ekstra pynt på. Strå, silkebånd mm. Lim det med skolelim eller bind 

det fast. Silkebånd kan fastgøres med knappenåle. 

5. Bagsiden færdiggøres med pakketape.  

a. Når enderne er bukket godt ind sættes pakketape på bagsiden og klippes 

pænt af. 

b. Sæt ophæng på. 

 

Alternativer: 

1. Man kan male papiret før det bruges, hvis man gør det skal det være på ru 

papir (ikke glittet)  

2. Flamingo kan bruges til at monterer det flettet arbejde omkring, og kan 

derefter sættes fast på en lidt større bagplade, så man får et fletophæng der 

står ud fra pladen. 

3. Man kan også montere arbejdet på en ramme ved at sømme det fast på 

bagsiden af en blændramme. (Dette er særlig velegnet hvis man arbejder med 

cykelslanger og andre meget kraftige materialer) 

4. Bruger man kraftigt karton som postkort ol., er det ikke altid nødvendig at 

bukke det omkring karton. 


