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Vágd ki a kis virágokat, a füvet és a virágcserepeket. A két virágcserepet ne válaszd szét!
A füves rész fehér alját ragaszd be az egyik cserép belső oldalába (a szürke sávot ragasztózd csak be
és csak a zöld fű lógjon ki a cserép mögül!). A virágok hátuljára ragassz egy zsinórt, így kösd össze
a virágokat egymással. Legyenek sorrendben: Nagyon, Szeretlek, Anya! Az utolsó virágba írd be a
neved. Az utolsó virágból is lógjon ki a zsinór, amit ragassz be a cserép hátuljába. A másik cserepet
hajtsd hátra és ragaszd össze a két cserepet. A virágokat dugdosd be a fű és a cserép közé, oda, ahol
nem ragasztóztad be a papírt. Innen a virágok szépen sorban kihúzhatók. Végül a díszítő csíkot
ragaszd a cserép elejére.
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