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A konyhában fellelhető magvakból nemcsak finom 

ételeket, hanem remek műalkotásokat is készíthetsz. 

Díszítheted velük a szobád vagy a konyha falát, 

de ajándékba is adhatod. Nem kell hozzá más, 

csupán kreatív ötlet és sok türelem. 

Szükséges anyagok és eszközök:  
fa képkeret (ha nincs, használhatsz kartonlapot is), 
magvak (mák, szezámmag, lenmag, köménymag, 
búzadara stb.), szív alakú kiszúróforma, folyékony 
ragasztó, kisebb tálkák, ceruza

Mielőtt hozzákezdesz, terítsd le az asztalt újságpapírral, így 
könnyedén összeszedheted 
a munka közben lepergő 
magvakat.

1. A süteményformát rajzold körbe a 
kartonra, majd döntsd el, hogy melyik rész 
milyen magból lesz kirakva.
2. Az egyes részeket kend be ragasztóval. 
Mindig csak azt, amelyikre éppen tenni 
fogod a magvakat.
3. Szórd a ragasztós felületre a magot, 
majd kézzel igazgasd el, hogy szép 
egyenletes legyen. 
4. Így haladj végig a képed összes 
részletén, még a háttéren is. Ezután tedd 
félre száradni!
5. Ha megszáradt, belehelyezheted a 
keretbe, és már fel is akaszthatod a falra. 

T I P P

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

ÖT L E T E K

· Ha jól megy ez a technika, a kép 
keretét is díszítheted ugyanígy, de 
ragaszthatsz rá babérlevelet vagy 
pisztáciahéjat is. 

· Bátran próbálkozhatsz saját, álta-
lad kitalált mintával. Először papí-
ron tervezd meg, majd rajzold át 
a kartonra.

· A megunt képet könnyedén kicserélhe-
ted, ha egy új kartonlapra másikat készí-
tesz. Szabd akkora méretűre, hogy belefér-
jen a keretbe. A legegyszerűbb, ha a már 
meglévőt körberajzolod.
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Barkács
Kavicsfestés

Szükséges anyagok és eszközök:
szép, gömbölyded kövek (fehér 

dekorkő vagy folyami kavics)
akril- vagy temperafesték
vizes bázisú lakk vagy spray
különböző vastagságú ecsetek
mosogatószer
szivacs
vizestálka
ceruza

Munkára fel!

A köveket meleg vízben gondosan tisztítsd 
meg (zsírtalanítsd) mosogatószerrel, majd 
töröld szárazra. Ezután egy vastagabb ecsettel fesd be a 

kavicsokat fehér temperával, hogy a díszítés 
majd jobban látszódjon. Tedd szellős helyre 
száradni! (Ha dekorkövet használsz, akkor 
ezt a lépést ki is hagyhatod, hiszen az már 
amúgy is fehér!) 

Tervezd meg egy papíron a mintát, majd 
rajzold át a kavicsra ceruzával.

Vékony ecsettel fesd ki a virágod részeit.

Utólag alkoholos filccel kihúzhatod 
az egyes vonalakat, rajzokat.

Száradás után le is lakkozhatod, különösen, 
ha temperával dolgoztál. Így tartósabb lesz 
a mintája!

TIPP
F Alkoholos vagy lakkfilccel is megraj-
zolhatod a mintád körvonalát, végül 
fesd ki. 
F A kövek befestését szivaccsal is 
elvégezheted, így gyorsabban és több 
réteget is felvihetsz rá.
F A kisebb kavicsok mögé ragassz 
mágnest, így a hűtőszekrény dísze is 
lehet. 
F Az állatkáknak mozgó kis szemet is 
ragaszthatsz, így még vidá-
mabb lesz. 
F Ha belejöttél a festés-
be, akkor akár társasjáték-
bábukat is készíthetsz 
ezzel a technikával.

F Mintaként ráfestheted a neved kezdőbetűjét, de 
akár egy kis állatkává – például katicabogárrá, kukac-
cá vagy méhecskévé − is varázsolhatod a kavicsodat. 
F Remek kabala, dísztárgy, papír- vagy szalvétanehe-
zék lehet belőle.

ÖTLET
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Így csináld!
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TORONYHÁZIGTORONYHÁZIG

LAKÓHÁZAK
Az emberek lakóépületekben élnek. 
A többlakásosat társasháznak nevezzük. 
A családi házban egy lakás van. 

ALAPRAJZ 
Az alaprajz az épület legfontosabb része, 
melyen a rendelkezésre álló területet 
felosztják. Tervezd meg te is, milyen 
helyiségekre van szükséged álmaid ott- 
honában, készíts saját alaprajzot, majd 
valósítsd meg hullámkartoncsíkokból. 
A kartoncsíkokat a széleiken félig be- 
vágva tudod összecsúsztatni. 

Könnyen készíthetsz lakóépületeket például kinyitható 
dobozokból is. Rajzold meg a homlokzatot (ez a ház külső 
„arca”), belül pedig a lakást. Ha ügyes vagy, hullámpapír-
ból bútorlapokat is vághatsz. 

Az ajtónyílásokat még 
összeillesztés előtt 
vágd a kartoncsíkokba 
a terveid alapján! 

A mi lakásunkat magazinokból kivágott 
bútorokkal rendeztük be, de te rajzol-
hatsz is, ha egyedi bútorokra vágysz. 

214tud3_dig_bark_02.indd   47 5/4/20   8:47 AM

4

5

6

7

3

2
Ezekre lesz 

szükséged:

1
KIS LAKÁSTÓLKIS LAKÁSTÓL

Álmodoztál már arról, hogy milyen lakást vagy házat szeretnél felnőtt- 
korodban? Esetleg építészmérnök vagy építőmester szeretnél majd lenni? 
Az építkezés mindig gondos tervezőmunkával kezdődik. A legfontosabb 
szempontok, hogy kiknek, milyen célra és hová épül a ház. Minden épület 
feladata az épületet használó emberek kiszolgálása.

KÖZÖS HASZNÁLATRA
Az olyan épületet, amit sok ember közösen használ, 
középületnek hívjuk. Ilyen például az iskola, a kórház, 
a múzeum. Tudsz még mondani középületeket? 
Ezeket könnyen elkészítheted otthon is fellelhető 
dobozokból. Gyűjts például tejes- és más kisebb-
nagyobb dobozt is! 
Csomagold be újság- vagy csomagolópapírba, rög- 
zítsd ragasztóval a burkolatot. Készíts tetőt, majd 
kezdődhet a tervezői munka. 
Használatától függően találd ki, melyik milyen épület 
legyen.

A lakásokat vágd méretre, és próbáld ki, illenek-e 
a helyükre. Rajzold meg színes papírra a részleteket, 
és ragaszd a dobozokra. 
Egy-egy oldalon tervezd meg a házat kívülről (elölről 
és oldalról), a másik oldalra pedig belülről. Fontos a 
lépcsőház és a lift is!

színes papírok, olló, ragasztó, 
filctoll, vonalzó, dobozok
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BÁBTERVEZÉS
A bábjátékot nemcsak nézni remek szórakozás, hanem játszani is. Ha van 
egy kedvenc történeted, amit szívesen előadnál, de nincsenek hozzávaló 
bábjaid, készítsd el őket magad.
A bábok megtervezésénél fontos a mozgathatóság módja, és az előadó 
ügyessége. A legnehezebb a marionettbábokkal bánni, viszont cserébe 
a legfinomabb mozdulatokat is át tudják adni. Legegyszerűbb az ujjbábok 
mozgatása és készítése: akár az ujjaidat is felöltöztetheted.☺ 
Persze ne feledjük azt sem, hogy a bábművészek nemcsak mozgatják a 
bábokat, hanem beszélnek is helyettük:)

SZÍNES PAPÍRBÁB
Hajtogass kemény kartont cikcakk alakban úgy, hogy 
a tenyered felé essen a csukható része. Ez lesz a 
báb szája. Utána színes papírból kivágva vagy raj 
zolva készítsd el a bábok arcát. Kezedbe csippentve 
tudod mozgatni a bábot, mintha beszélne.

BÁBOS TRÜKKÖK, TRÜKKÖS BÁBOK
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ZOKNIBÁB
Vannak reménytelenül magányos zoknijaid? Eljött az ő idejük. 
Szinte bárki és bármi lehet belőlük, ha csak szemük és hajuk 
lesz, már úgy is kész a karakter! Ha kell, kitömheted, varrhatsz 
vagy ragaszthatsz is rá, lehet gombból a szeme, fonalból a haja.

Vallásos és hőstörténetek elbeszélésére már ősidők óta használják a bábokat. A bábjátékokat a bábuk mozgatási 
technikája szerint csoportosítjuk. Megkülönböztetünk kézi bábot (kesztyűs vagy zsákos fajtát), felülről zsinórral 

mozgatott mario nettet és pálcásat. Az első bábok bábszerűen mozgatható istenszobrok voltak. Már az ókorban is 
léteztek hivatásos bábjátékosok, később a falvak és városok lakosságát vándortársulatok szórakoztatták. Napjainkban 

a bábjáték leginkább a gyerekek örömét szolgálja, számos mesefilm is készült bábszereplőkkel. Szüleitek 
gyermekkorában legendássá vált bábfilmek szereplői máig híresek. Ismerős Süsü, Mazsola, Mekk Elek figurája?

BÁBOS TRÜKKÖK,
Kedvcsinálónak mutatunk néhány egyszerű 
bábkészítési technikát!   

KESZTYŰBÁB
Páratlan kötött kesztyűt is használhatsz alap-

ként, de egy színes gumikesztyű átalakí
tása még mókásabb feladat. Alkoholos 
filccel rajzolhatsz rá. A baromficsapat 
kivitelezésénél hobbiboltban kapható 
szemet, filcanyagot (csibe csőréhez), 

piros és fekete 
alkoholos filcet 
használtunk. 
Taréjára más 
színű, levágott 
gumikesztyű 
ujjakat húztunk.
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Ha nem szeretnél rajzolni vagy festeni, érdemes kipróbál-
nod a színespapír-mozaik technikát. Van Gogh Auvers-i 
utca című festményének példáján bemutatjuk, hogyan.

Minta nélküli színes 
papírokat és újságokból 
kitépett színes oldalakat 
egyaránt használhatsz. 
Gyűjts a kép színvilágához 
illő papírdarabokat.  

Mielőtt felragasztanád a színespapír-darabkákat, rendez-
gesd el őket a papírlapon, komponálj a fantáziádnak 
megfelelően.

A papírfecniket egymás tetejére, egymást átfedve 
is ragaszthatod, nem lehet elrontani a művet. 

Nézz be 
a művész ablakán!

Ügyesen tépkedd dara- 
bokra a színes papírokat, 
majd forma- és színfoltok-
kal egészítsd ki a képet. 

PAPÍRMOZAIK

214tud3_dig_bark_05.indd   45 5/4/20   8:58 AM

ELŐFORDULT MÁR VELED, HOGY EGY KÉP ANNYIRA 
MEGRAGADTA A KÉPZELETEDET, HOGY LÁTTAD MAGAD 
ELŐTT, MILYEN IS LENNE AZ ÁBRÁZOLT VILÁG 
FOLYTATÁSA? IZGALMAS JÁTÉKNAK ÍGÉRKEZIK 
GONDOLATBAN KITÁGÍTANI EGY FESTMÉNY 
LÁTÓSZÖGÉT! EZT A KÉPZELETBELI JÁTÉKOT 
AZONBAN MEG IS LEHET VALÓSÍTANI.

Ha a kezedbe akad egy számodra érdekes kép, 
fénymásold le vagy nyomtasd ki, de gyűjthetsz 

olyan képeslapokat is, amelyeken a 
múzeumokban kiállított festmények láthatóak. 
A művész által használt színeket és formákat 

követve te is alkothatsz, hiszen a 
saját fantáziád „szüleményét” 

veted papírra. Ha 
kiválasztottad a műalkotást, 
és az ihlet is megjött, 
többféle módszerrel is 

dolgozhatsz.

A legegyszerűbb módszer, ha 
hozzárajzolsz az eredeti képhez 
vagy festéssel kiegészíted. 
Hozzánk hasonlóan tovább álmod- 
hatod például Vincent van Gogh 
Csillagos éj című képét.  

Gondold át, hogyan szeretnéd 
kiegészíteni a festményt, ennek 
megfelelően ragaszd a másola-
tát egy nagyobb papírlapra. 
Ezután körvonalakkal komponáld 
meg, hogyan folytatódjon a mű- 
alkotás.

FESTÉS, RAJZOLÁS

Van Gogh élénk színeit olajpasztell krétával lehet a legjobban visszaadni, 
de temperával vagy színes ceruzával is dolgozhatsz.

színes festményfénymásolatok, 
színes papír, ragasztó, olajpasztell 
kréta, tempera, színes ceruza, 
papírlap

Szükséges eszközök:
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GYÖNGYÖZZÜNK!

A papírra rajzolt 
tervnél a minta üres 
részeit töltsd ki a 
harmadik színnel.

Az első sor gyöngyeit a mintád 
alapján fűzd fel a fűzőszálra, majd 

a gyöngyöket vezesd be a 
függőlegesen feszített szálak 
alá úgy, hogy minden gyöngy 
közé kerüljön egy szál. Utána 
a fűzőszálat fűzd át ugyanazo-

kon a gyöngyökön a feszítő 
szálakhoz képest felüről. 

A mintád alapján haladj 
tovább a szövéssel. Ha 
karkötőt vagy nyakláncot 
szeretnél készíteni, 
mérd meg előre, milyen 
hosszúságú legyen. 

XXX, GYÖNGYÖCSKE, KERESZTSZEMES FŰZŐCSKEXXX, GYÖNGYÖCSKE, KERESZTSZEMES FŰZŐCSKE
Népművészeti örökségünk jelentős 
részét a hímzett kézimunkák – párnaha-
jak, abroszok, falvédők, lepedők, 
törülközők, keszkenők, népviseleti ingek, 
kötények, pruszlikok (női mellények), 
fejkendők, főkötők – teszik ki. Az ezeken 
lévő motívumok nagyon változatosak és 
tájegységenként eltérőek.

Kemény kartonpapírból készíts szövőkeretet. 
A karton két végét vonalzó segítségével jelöld 
és szimmet rikusan vagdosd be, majd a bemet- 
szésekbe akasztgasd be a gyöngyfűző cérnát. 
Az egyik szélső szálhoz köss hozzá egy hosszú 
szálat, erre fogod fűzni a gyöngyöket. 

4
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Elkészült a szép karkötő☺
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GONDOLKODTÁL MÁR AZON, VAJON MIVEL TÖLTÖTTE DÉDNAGYMA-
MÁD, ÜKNAGYMAMÁD VAGY AKÁR NAGYMAMÁD A SZABADIDEJÉT? 
HAJDANÁN UGYANIS MÉG NEM VOLT TV ÉS INTERNET, MINT AHO-
GYAN HÁZTARTÁSI GÉPEK SEM. DE NAGYIKÁINK A SOK TEENDŐ 
ELVÉGZÉSE UTÁN SEM TÉTLENKEDTEK, SZEBBNÉL SZEBB KÉZI-
MUNKÁK, HÍMZÉSEK KERÜLTEK KI A KEZEIK KÖZÜL. A FALVAKBAN ÉS 
A VÁROSOKBAN MINDEN FIATAL LÁNY MEGTANULT HÍMEZNI.  

Egyes díszítési technikák az egész ország területén használatosak 
voltak, ilyen például a keresztöltéses hímzés. A hímzés alapeleme 
két egymást keresztező, ferde lapos öltés, amely a kézzel szövött 
vászon „négyzetecskéin” készül. Piros, kék, fekete színű cérnával 
hímezték a négyzet, háromszög, kör, tulipán, szegfű, liliom, madaras 
és pávás motívumokat. 

Hozzávalók: kockás lap, 
színes ceruza, fonalak, 
gyöngyök, cérna, tű, gyöngy-
fűző tű, kartonpapír és hímző 
kongré (nagylyukú fehér 
vászon) 

Első lépésként tervezd meg a mintát kockás 
papíron. A minta ismétlődjön, és 2 színből 

álljon. Lehet majd több is, de kezdésnek 
elég kettő, nehogy belezavarodj. ☺

Soronként haladva hímezz, először az 
egyik irányba dőlő öltéseket készítsd el 
egyforma méretűre, majd pedig visszafelé 
a keresztirányú öltéseket. A mintának 
megfelelően váltogasd a fonalszíneket. 

Ha elkészültél egy sor mintával, máris csinálhatsz 
könyvjelzőt belőle. Vágd körbe a hímzésedet, hajtsd  
be a széleket, és körben haladva varrd rá egy filccsíkra.
Ha nincs filc anyagod, színes papírra is felragaszthatod, 
és készíthetsz rá papírkeretet. 

HÍMEZZÜNK!

XXX, GYÖNGYÖCSKE, KERESZTSZEMES FŰZŐCSKEXXX, GYÖNGYÖCSKE, KERESZTSZEMES FŰZŐCSKE
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Az öltésszemecskékből kibontakozó 
minták a gyöngyszövésben is megje-
lentek. A gyöngyszövött pántok és 
kalárisok sok vidék népviseletében 
megtalálhatók, mivel jól illettek a 
hímzett ruhákhoz, fejdíszekhez. 
Kipróbálnád te is, milyen hímezni  
vagy gyöngyöt szőni? Megmutatjuk, 
hogyan kezdj hozzá!
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Szélforgók
A szélcsengők mellett nagyon jól mutat 
egypár színes szélforgó. Ragassz össze 
kétféle papírt és vágd ki a képen látható 
formát! A képek alapján illeszd össze, majd 
dróttal és gyöngyökkel rögzítsd hurkapál-
cára. Ennél egyszerűbb, de nagyon látvá-
nyos a spirálforgó, amelynél még a felfüg-
gesztőmadzagot is feldíszít- 
heted.

Cserépharang
Ehhez a szélharanghoz dekorációs boltban 
találhatsz többféle méretű minicserepet. Fesd ki 
őket vízálló festékkel, és fűzd fel növekvő sor-
rendben úgy, hogy egymáshoz érjenek! Alulra 
harangnyelvnek csengettyűt vagy valamilyen 
fémapróságot fűzz! 
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A széllel, levegővel játszó díszek 
nemcsak a szemet, de a fület is 
gyönyörködtetik. Minden 
szélcsengő hangszer is egyben, amit 
te hangolhatsz különlegessé. Ennek 
érdekében egészen furcsa, érdekes 
tárgyakat is összekombinálhatsz: 
limlomokat, cserépdarabokat, 
csavarokat, evőeszkö zöket, 
kulcsokat, kupakokat, kavicsokat, 
csengettyűket stb. A hangot adó 
és díszítőelemeket minél 
izgalmasabban kombinálod, annál 
eredetibb a végeredmény.  

Pillepalackból
Kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen levágni egy 
pillepalack felső harmadát, a kupakját pedig fúrjátok át! 
A palackot a vágott szél felett óvatosan lyukasztgasd ki 
annak megfelelően, hogy hány madzagot akarsz belefűzni 

(akrilfestékkel kifestheted, de maradhat áttetsző is). 
A madzagokra kötözgesd fel a talált kincseket, ügyelve 

arra, hogy a csilingelő alkatrészek egy magasságban legyenek. 
A középső szálat kell a kupakon áthúzni, ebből lesz az akasztó. 
(A kupak alatt csomózd el, és utána fűzhetsz erre is ezt-azt.)

TIPP 
A műanyag palackot felmelegített 

tűvel könnyen átszúrhatod.

Konyhai 
kincsek
Fakanál, villa, 
kiskanál, 
pogácsaszaggató, 
sütikiszúró formák 
mind-mind alkalmasak 
szélcsengő készítésére. 
Kérj a „konyhafőnöktől” 
kiszuperált régi darabokat! Ha villákat, 
kanalakat kapsz, megpróbálhatjátok 
meghajlítgatni őket. Mi fakanálra kötöztünk 
sütiforma cicacsapatot és holdat, a fakanalat 
pedig kifestettük. Igazán csini lett.

Itt a szélcsengők  
és szélforgók szezonja!

Csilingelő 
kulcszenekar
Régi vagy nem használatos 
kulcsokból szinte pillanatok 
alatt készült ez a mutatós 
szélcsengő. Kötözgesd fel a 
kulcsokat egy botocskára, 
fabrikálj rá akasztót és már 
kész is! A kulcsokat tartó 
zsinórokra fűzhetsz gyöngyöt, 
csavaranyát, alátétet vagy 
bármit, ami megtetszik.
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Különböző mintákat érhetsz el kötözéses technikával úgy, hogy kavicsokat erősítesz az anyagba, vagy itt-ott betekered spárgával.

Jó tanács: 

A batikolás ugyan sok maszato-

lással jár, de nagyon jó közös prog-

ram a családdal. Ráadásul ezzel 

a technikával még a megunt 

ruhadarabjaidat is újjáva-

rázsolhatod.

Körök: Fogj egy kerek kavicsot a felcsippentett 

anyagrészbe, majd kösd el alatta szorosan. Ezt folytasd 

úgy, hogy egy kis részt mindig kihagysz.

Csíkok: Csavard fel hosszában az anyagot, majd 

ezt a tekercset több helyen, kb. 1–3 cm távolságban kötözd 

át szorosan. Tedd egy tálcára, és nyomkodd rá a festéket.

Gyu"ro"dések: Gyúrd az anyagot egy nagy 

gombóccá, majd jó szorosan tekerd be spárgával vagy 

kenderzsinórral. 

Vigyázz! A batikolt pólód 

egy ideig még eresztheti a színét, 

ezért eleinte csak kézzel mosd ki.
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5. A megfelelő szín eléréséhez hagyd kb. 15 percig állni a festék-
ben, majd óvatosan bontsd ki a kötözést, és hagyd megszárad-
ni. Az a rész, amit átkötöttél, alapszínű marad. Annál szélesebb 

lesz, minél szélesebben és többször tekered át a gumit.

Szabálytalan, fehér vonalak és körök. Fess magadnak egyedi és megismételhetetlen mintájú pólót!

1. Terítsd ki a pólót az asztalra, 
majd fogd a villát, és óvatosan 

állítsd a közepére.
2. Most kissé nyomd rá, és szép 

lassan kezdd el forgatni úgy, 
hogy maga köré tekerje a pólót.

3. Ezután óvatosan húzd 
ki belőle a villát, majd az 
így kapott „csigát” kö-

tözd át jó erősen gumik-
kal csillag alakban.

4. Most vizezd be az összegumizott 
pólót, majd helyezd egy tálcára, fogd 

a festékes palackokat, és a gumik 
mellett, „körcikkenként” nyomj rá 
más-más színű festéket úgy, hogy 

az átitassa az anyagot. 

6. Ha megszáradt a batikolt pólód, egy 
éjszakára áztasd ecetes vízbe (1 vödör 

víz, kb. 2 ek. ecet), majd alaposan 
öblítsd át, és újra szárítsd meg.

Amire szükséged lesz: fehér póló, villa, textilfesték, néhány postagumi (5 mm széles), tálca, vödör, ecet és víz a fixáláshoz

Ötlet: Batikolással pólókat, 

szoknyákat, lakásdíszítő textíliákat is 

színezhetsz egyedi módon.
Tippek:
● A postagumi helyett 

 erős fonallal is átköt-

 heted a felcsavart pólót.

● A póló pamut anyagú 

 legyen, mert a műszálat 

 kevésbé fogja be a festék.

● Csak akkor fog szépen 

 látszódni a minta, ha a 

 kötözés jó szoros.

Jó 
tanács: 

A festéshez húzz gumi-

kesztyűt, és vegyél fel 

kötényt, hogy meg-

védd a ruhádat!
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Cipzárazd szét, és használd 

tálkaként! Tárolhatsz benne 

apró írószereket, fémpénzt vagy 

ékszereket. A telefonod töltőzsi-

nórját vagy a fülhallgatódat is 

belehajtogathatod.

Tűvel készíts egymás mellé 

körbe – lehetőleg azonos távol-

ságban – lyukakat, majd belülről 

helyezd a cipzárt az üveg falához, 

és damillal (hímzőfonal vagy vékony 

szalag is lehet) varrd hozzá a lyuka-

kon keresztül. Ugyanígy rögzít-

hetsz rá fület vagy pántot is.
A még ép palack-

ba szórj apró kincse-

ket – színes gyöngyök, 

legóelemek, apró kinderto-

jás- vagy gumifigurák –, majd 

töltsd fel rizzsel (de ne 

teljesen). Ragaszd rá a 
tetejét!

Praktikus 

szendvicstartó is 

lehet belőle.

Extra ötlet: 

Feladat: 

Így is lehet!

Tipp:

Az üveg forgatásával 
keresd meg a rejtőzködő 

tárgyakat. Megtalálod 
mindet?

Tolltartó: Az egyik 
palacknak az aljára, a másiknak 
szinte az egész testére szüksé-
ged lesz. Egy cipzár segítsé-
gével illeszd egymásra a két 
darabot, és már készen is van.

Kosár: Vágd le egy 5 literes palack felső részét, a két szemközti oldalára fúrj két-két lyukat, majd csomó segítségével rögzíts rá zsinórt fülnek. Végül színes ragasztószalag-gal vond be a kosárkád vágott szélét.
Aprópénztartó: Két 

palack aljból apró tárgyak jópofa tá-

rolója is lehet ez a műanyag „gömb”.
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1. Vágd le a két palack alját. Az egyik 6, a másik 
 pedig 12 cm magas legyen.
2. Húzz az üveg mindkét peremére egy-egy befőt-
 tesgumit, a peremtől azonos távolságban – ez 
 lesz a jelölő, hogy meddig érjen a cipzár széle.
3. Most mérőszalaggal mérd meg, hogy mekkora 
 cipzárra van szükséged, majd ragasztózd be az 
 egyik szélét, és helyezd belülről a palack falához.
4. Ezután cipzárazd szét, és a másik szélét ragaszd 
 ugyanígy a másik palackhoz.
5. Ha megszáradt, készíts rá kétoldalt egy-egy 
 nagyobb lyukat, és fűzd bele a zsinórt, majd 
 rögzítsd egy csomóval. Készen is van!

• Akár különböző színű 
palackok alját is összepárosíthatod, 

így még vidámabb lesz a végeredmény.
• Zsinór helyett szalagokból is készülhet a pánt.

Ne dobd ki a kiürült PET-palackokat, 
főleg, ha színesek. Inkább ragadj ollót, 
és készíts belőlük klassz tárolót. A na-
gyobbakból praktikus szendvicstartó, a 

kisebbekből akár pénztárca is készíthető.

Amire szükséged lesz: 
színes PET-palackok, cipzár, erős hobbiragasz-
tó, befőttesgumi, mérőszalag, színes zsinór

Környe-
zettudatos 

ötlet!

Tárolhatsz benne 
színes ceruzákat, 
filctollakat vagy 

zsírkrétát is.

Gyu"jtsd a színes PET-palackokat!

Ötlet: 

Tippek:

Tarto'k PET-palackbo'l

Magaddal vinnéd a 
tartót? Csak fordítsd 
egymásra a két felét, 

cipzárazd össze, és már 
indulhatsz is.
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A formák kivágásánál törekedj arra, hogy minél kevesebb anyag menjen kárba:  az album lapjait helyezd szorosan a lapok széléhez, így kevesebbet is  kell majd vágnod. 

Ugyanezzel a technikával 
különböző méretű 

füzeteket és  könyveket is 
készíthetsz. 

Alapanyagként 
használhatsz hozzá akár 

merített papírlapokat is!

 
Formavágó ollóval 
(cikcakk, hullám), 

formalyukasztóval is 

díszítheted a lapokat 
és  azok széleit.

jó tanács:

ÖTLET: 

ÖTLET:
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1. A színes fotókartonokra 
ceruzával és vonalzóval rajzolj  
14 × 24 cm-es téglalapokat  
(kb. 20 db-ot), majd vágd ki 
őket. Ugyanígy a pauszpapírok-
ból is. (Ha egyet elkészítettél, 
akkor akár azt is körberajzol-
hatod a többire.)
2. Hogy könnyen lapozható 
legyen az albumod, mérj le 
a lapok keskenyebb szélén 
2 cm-t, tedd a vonal mellé a 
vonalzót, és óvatosan karcold 
meg ollóval. Ugyanezt ismételd 
meg a többinél is.
3. A lapoknak erre a részére 
készíts két lyukat. Igyekezz 
mindegyiket azonos helyen ki- 
szúrni. Ezután a pauszpapírok- 
kal is készítsd el ugyanezt, de 
ezeket már nem kell karcolnod.

4. Válaszd ki a legjobban 
tetsző kartont. Hobbiragasz-
tóval rögzítsd rá a számodra 
legkedvesebb képet. Ez lesz 
a borítólapod. (Tipp: Forma-
lyukasztókkal, flitterekkel 
vagy matricákkal tovább 
díszítheted.)
5. Ha megszáradt, vágd meg- 
felelő méretűre az átlátszó 
fóliát, és fedd le vele a fény- 
képes borítót. Most lyukaszd 
ki ennek is a szélét.
6. Ezután helyezd egymásra 
az oldalakat úgy, hogy a képes 
lap legyen felül, majd a színes 
lapok és a pauszpapírok fel- 
váltva kövessék egymást, így 
az egyes oldalak képei nem 
fognak összeragadni. Akkor 
dolgoztál jól, ha a lyukasztott 
részek pontosan egymásra 
kerülnek.

Bizonyára te is sok fotót készítettél már 
magadról, a családtagjaidról, a barátaidról vagy 

éppen a kedvenceidről, a lovakról.  
Itt az ideje, hogy kreálj egy fotóalbumot, 

amelyben összerendezheted őket!  
Munkára fel!

Szükséges anyagok és eszközök: különböző színű fotókarton vagy vastagabb 
színes papír, átlátszó öntapadós tapéta, pauszpapír, színes fonal, ceruza, vonalzó, 
lyukasztó, hobbiragasztó, olló

7. A fényképalbumot fűzd 
össze színes fonallal: bújtasd 
át az egyik lyukon felülről 
lefelé, majd vissza a mási-
kon. (A befűzést horgolótű 
is segítheti.) Ezután kösd 
masnira vagy csomóra, fond, 
sodord, de gyöngyöket is 
húzhatsz rá. Kész is van! 
8. Már csak bele kell 
ragasztanod a kedvenc 
fényképeidet.
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