Materialer:
1 æg, ca. 1,5 cm højt
4 stk. 2 mm rhinstene
1 stk. dråbeformet glitter klistermærke
1 stk. perle
1 stk. Guld perle uden hul
Bånd, ca. 5 cm langt og 2 mm bredt
Ca. 5 cm tynd guld snor (eller broderigarn, delt i enkelt tråde – brug 1 tråd)
Arbjdsredskaber:
Flad tandstik
Super lim
Tacky lim
Pincet
Saks
Evt. Forstørrelsesglas
Materialer til “fod”/base:
1 lille guld mellemled
1 lille perle
Arbejdstid til dette projekt: 10 minutter
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Step 2
Der er en lille sammenføjning rundt på ægget. Sammenføjningen er svær at se, du skal måske bruge
forstørrelsesglasset for at finde den. Ved hjælp af tandstikkeren påsmøres et lag lim over denne
sammenføjning. Der skal arbejdes hurtigt, båndet på 2 mm limes på, rundt om ægget, for at dække
sammenføjningen. Vær sikker på, at båndet sidder lige. I bunden af ægget klippes overskydende bånd
af. Pres let indtil det er tørt.

Step 3
Ved hjælp af tandstikkeren påsmøres en tynd streg af lim i den ene ende af båndet og placer guld
snoren ovenpå båndet…..Lad det tørre.

Step 4
Brug tandstikken til at påføre en smule super lim på midten, på den ene side af ægget.
Fjern det dråbeformede klistermærke fra dets bagside. Tjek for at sikre, at den spidse ende er nær
toppen af ægget og pres så forsigtigt dråben fast på limen. Hold det på plads, til det selv sidder fast.

Step 5
”Sæt” små klatter Tacky lim nær toppen af ægget og sæt 3 rhinstene på. ”Sæt” lille klat lim nær bunden
af ægget og sæt den sidste rhinsten på.

Step 6
Placer perlen på toppen (spidsen) af ægget, lim den fast på båndet med lidt Tacky lim. Påfør en limklat i
hullet af perlen og sæt guld perlen fast i hullet. Lad det tørre.

Step 7
Til sidste sættes ægget fast på foden/basen med Tacky lim. Hold på æg og fod/base til limen er tør og
sikker. Ellers vil ægget helt sikkert hælde til siden og ende i en mærkelig vinkel i stedet for at sidde
korrekt på basen.

