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Papier is een fascinerend materiaal. Omdat het gemaakt is van natuurlijke grondstoffen, heeft 
het iets heel natuurlijks. Het wordt door kunstenaars  gebruikt voor zowel 2-dimensionale als 3-
dimensionale kunstwerken. 
Voor de warme zomers, wanneer bloemen binnen snel verwelken,  maken we van een stuk papier 
een vorm die naar believen van 2 naar 3 dimensies gevormd kan worden. Het gebruikte papier is  
’vliesbehang’. Dat betekent dat het min of meer waterbestendig en overschilderbaar is en zich 
desondanks laat behandelen als papier, en dus makkelijk verwerkt kan worden.  
Een papieren organische vorm is het resultaat. Waarbij slechts weinig groenmateriaal geplaatst 
hoeft te worden. Een  enkel mooi blad zou kunnen volstaan. Fijn voor de warme zomermaanden. 

De materialen.  
* Een stuk vliesbehang, waarvan één kant reliëf heeft.  
 Op de gladde kant brengen we dubbelzijdige tape aan. 
* Dubbelzijdige tape van 12 mm breed en  10 mtr. lengte. 
* Enkele meters recht gedraaid metaaldraad. 
* Gekleurde tape of verf voor kleuraccenten op het papier. 

De methode 
1.  Bedenk een patroon van insnijdingen in het papier. De insnijdingen maken dat er   
 meer vormvrijheid is in een later stadium. Knip of scheur de insnijdingen in het papier. 
2. Vouw de geknipte randen ongeveer 1,5 cm  om, net zoals dat gebeurt bij het maken   
 van een zoom in een stuk stof.  
3.  Plak dubbelzijde tape langs de vouwlijnen.. 
4. Leg het ijzerdraad, liefst in één stuk, precies op het randje van de dubbelzijdige tape aan  
 de zijde van de vouwlijn. Het ijzerdraad zal blijven plakken aan de dubbelzijdige tape.   
 Maak hoeken in het draad waar dat nodig is. 
5. Vouw de papieren randjes over het ijzerdraad. Plak kleine stukjes papier op tape dat   
 niet afgedekt werd bij het omvouwen. 
6. Verstevig de buitenranden van het vel papier ook indien gewenst.  
7. Maak eventueel kleine kleuraccenten met  gekleurde tape of verf.   
8. Buig of knik het metaaldraad voorzichtig en maak een vorm met het verstevigde papier.  
9. Plaats de papieren vorm op de container en laat de bloem of het blad goed uitkomen   
 door de vormen heen.  
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