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Monteringsinstruktioner för sifferballongset. 

Så här sätter du ihop ditt sifferballongset: 

Steg 1. Ta ut alla ballonger. Blås upp de 4 ballongerna för det nedre lagret av 

ballongsetet. 

Steg 2. Separera ballongerna i grupper om två ballonger och bind ihop varje par. 

 

Steg 3. Fläta samman två par av ballongerna i flera omgångar för att bilda en klöverform. 

Detta är det färdiga tillståndet för bottenlagret. 
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Steg 4. Använd samma sätt för att göra det andra lagret av ballongklövern i den andra 

färgen. Stapla de två lagren. 

OBS: alla ballonger i uppsättningen är av samma storlek. Men det rekommenderas att 

ballongerna blåses i olika slutliga storlekar. Det nedre lagret på de fyra ballongerna ska 

vara det största, som är cirka 25 - 30 cm i diameter. Det andra lagret av de fyra 

ballongerna kan vara lite mindre enligt personliga preferenser.  

Steg 5. Ta den långa ballongen som finns inkluderad i setet och bind den på botten av den 

stora sifferballongen. Den långa ballongen kommer att användas som ett gummiband. 
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Steg 6. Detta är den lite svårare delen. Dra den långa ballongen från botten av 

sifferballongen, ta den runt stapeln av latexballong "foten" och gå hela vägen till botten 

av foten och knyt en knut där. Se till att den är robust så att den inte lossnar. Nu är 

huvuddelen färdig och ballongen kommer att kunna stå själv på golvet. Du är nästan där! 

 
Steg 7. Den sista delen är den övre dekorationen. De tre latexballongerna blåses till en 

ännu mindre storlek. Tre av dem är bundna med varandra. Använd ballongfästena i satsen 

för att fästa gruppen med 3 ballonger på toppen av den stora sifferballongen. 

Steg 8. Sätt på folieballongkronan överst på gruppen med 3 ballonger med resten av 

klistermärkena. 

Steg 9. Voila! Ballongsetett är klart!  

 


