WIENIECadwentowy
DIY
Dziś zapraszam Was do zrobienia wieńca adwentowego. Choć tradycja robienia tych
wieńców wywodzi się z kościoła protestanckiego my dziś zrobimy wieniec adwentowy
w kolorach liturgicznych kościoła katolickiego tego okresu. Większość wieńców
adwentowych ustraja się już bombkami, złotem i czerwienią – ale pamiętajmy –
adwent nie jest jeszcze świętami Bożego Narodzenia. Adwent jest czasem
oczekiwania. Radosnego oczekiwania. Dlatego nasz wieniec będzie fioletowy,
z delikatnym akcentem różowego ( adekwatnie do kolorów szat liturgicznych w trzecią
niedzielę Adwentu – Gaudete). Do zrobienia wieńca będziesz potrzebować:
kilka gałązek igliwia – sosny, świerku co masz w zanadrzu
4 świece bryłowe białe albo kremowe o wysokości min. 5 cm
jeden arkusz A4 filcu fioletowego
jeden arkusz A4 filcu różowego
dekoracje wedle uznania – ja użyłam cynamonu, garści orzechów włoskich,
laskowych, szyszek i drewniane gwiazdki
drut na szpuli (dostępny w supermarketach, albo marketach budowlanych)
nożyczki
sekator

Zabieramy się do pracy. Najpierw gałązki
igliwia tniemy na mniejsze cząstki, tak 10
centymetrowe. Odkładamy je na bok.
Zabieramy się do robienia wieńca.
Odmierzamy obwód czterech stojących
obok siebie świec i składamy około 6 razy
tę długość i zwijamy.
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To spowodowało, że nasz drut jest
sztywniejszy i będzie nam łatwiej
wić na tym wianek. Układamy
gałązki świerku, jedną albo dwie,
w zależności od gęstości i
obwijamy drutem dwa razy.
Wijemy nasz wianek, dokładając
gałązki jedną za drugą do
momentu aż zamkniemy nasz
okrąg. Związujemy wianek.
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Czas

na

nadanie

wiankowi

kolorów.

Fioletowy filc tniemy na 2 centymetrowe
pasy wzdłuż dłuższej krawędzi.
Z różowego filcu wycinamy tylko dwa
pasy. Na obu końcach naszych wyciętych
pasków wycinamy trójkąty.
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Teraz nasze paski składamy
na cztery, na nierówne części
i obwiązujemy drutem –
zostawiając dłuższą
końcówkę drutu, tak aby
można było przytwierdzić
nasze kokardy do wianka.
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Przytwierdzamy nasze kokardy na około wianka
równomiernie, różowe kokardy mocujemy blisko
siebie.
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Wstawiamy świece do środka. Na
koniec dodajemy resztę elementów
dekoracyjnych – szyszki, cynamon,
orzechy i gwiazdki. Jeśli wianek nie
będzie przenoszony można nie
przytwierdzać niczym dekoracji.
Jeśli obawiamy się, że poodpadają
możemy przykleić je klejem na
gorąco albo przymocować drutem.
Ja ich niczym nie przytwierdzałam.
Teraz w każdą niedzielę zapalajmy
po kolei jedną świecę.

Powoli, oczekując świąt!

