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BLOMSTERUPPGIFT FÖR 
KONSTTESTARNA 
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SORGEBLOMMOR

Förr i tiden, i det efterkrigstida Finland, användes blommor för begravningar och bröllop. Eftersom landet var fattigt 
och det inte alltid gick att få tag på riktiga blommor, tillverkade man blommor av bland annat papper.

Pjäsen Julius Caesar utspelar sig år 44 före vår tideräknings början, då Caesar precis hade vunnit kriget mot Pompejus 
och det romerska imperiet hade befunnit sig i krig i årtionden.  

Vi önskar att Konsttestarna tillverkar  blommor för “nöd-åren”, som kan användas som rekvisita i föreställningen. De 
färdiga blommorna kan ni ta med er till föreställningen då ni kommer till teatern.
 
INSTRUKTIONER:
Använd din egen fantasi, så länge slutresultatet är en blomma som inte genast faller i bitar. I föreställningen kommer 
blommorna att bäras av en sörjande rollfigur. Era blommor får ändå vara precis så färgglada som fynden från 
hemmets eller skolans sopkärl tillåter.
Du kan tillverka din egen blomma enligt förslagen nedan, eller använda dem som hjälp i planeringsarbetet. 
 
Material:
Använd vilket som helst rent pappers- plast- eller kartongavfall, som du hittar i hemmet eller i skolan. Vår önskan är 
att blommorna tillverkas av återvunnet material, så långt det är möjligt. Du kan alltså använda till exempel tomma 
matförpackningar, bara du tvättar dem först.

Tillverkning:
Du kan använda dej av lim, olika slags tejp, band och tråd.
Blommorna ska vara ca 30 cm höga.

Blomman på bilden är tillverkad med hjälp av genomskinlig tejp.

Eleverna 
kan genomföra uppgiften antingen
 i skolan eller 

hemma.
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BLOMMOR AV KARAMELLPAPPER

   
1. Räta ut karamellpappren och trä tråden igenom pappren på mitten.

2. Skrynkla ihop pappren till en strut som på bilden.

3. Fäst tråden med en knut så att pappren hålls på plats.

4. Öppna till sist upp pappren, så att de “kronblad” som är längst ut är 
mest öppna, medan de längst in är mer ihopvikta som på bilden.
Skaftet kan du tillverka till exempel av returkartong, genom att linda 
foliepapper runt ett snöre, eller genom att limma fast ett sugrör i 
blomman.
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MATERIAL

Karamellpapper (ca 10 st)

Nål och tråd

Sax 
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BLOMMA AV TIDNINGSPAPPER

1. Klipp en bit av tidningspappret formad som en droppe, 
storlek ca 10 cm x 15 cm

2. Knip ihop och vik kanterna längst ner på doppen, 
som på bilden. Vik inte kanten ända upp.

3. Vik sedan in den ena nedre kanten 
under den andra som på bilden. Limma ihop.

4. Rulla “svansen” runt en penna för att få till ett fint böj. 

5. Klipp ut en fyrkantig bit av pappret och rulla ihop den. Fäst rullen
i skaftet och trä den igenom öppningen i nedre ändan av blomman. 
Vid behov kan du klippa hålet lite större så att skaftet ryms igenom.

6. Fäst blomman i skaftet med lim.      
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MATERIAL

Tidningspapper, 
eller annat papper
som finns till handa

Lim

Sax

Skaft enligt eget val
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ROSOR AV CHIPSPÅSE

      
1. Klipp fyra lika stora fyrkanter av chipspåsen, ca 10 x 10 cm.

2. Vik in spets mot spets på alla bitar, så som på bilden. 
Klipp den yttre kanten i formen av en blommas kronblad. 
Klipp också ett hål i nedre hörnet.

3. Öppna upp blomman. Klipp ut ett kronblad från den första, 
två från den andra, tre från den tredje och använd alla fyra av den 
sista. Nu har du åtta bitar, varav du bara behöver sju.

4. Börja med den största och limma eller tejpa ihop två kronblad på 
varandra. Gör det samma med de andra bitarna. 
De två minsta måste du rulla ihop som på bilden.

5. Fäst den största biten i skaftet med lim. Limma därefter de 
andra bitarna i storleksordning så de minsta kommer längst in i 
mitten. Använd din fantasi för att hitta ett fint skaft åt rosen
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MATERIAL

En rentvättad chipspåse

Tejp

Lim

Sax


