Zrób to sam

„Wiosenna wróżka“

Potrzebne materiały:
•

Papier do wycinanek (072971) lub czarny
papier (074425)

•

Papier kolorowy A4 (072047)

•

Dziurkacz "Kwiatek" (627181)

•

Papier do składania dwustronny (140950)

•

Przyrząd do zaginania papieru (074249)

•

Podobrazie 50 x 100 cm (078819)

Będziesz też potrzebować:
•

Papier i ołówek

•

Nożyczki do konturów (068639)

•

Klej Wehrfritz (070434)

•

Pistolet do klejenia na gorąco (140955)

•

Guma klejąca (070456)

Do dzieła!
Przygotowanie:
Wydrukuj szablon z wróżką, przenieś wzór za pomocą kalki i ołówka na właściwy papier. Wytnij postać.
Sukienka:
1.

Używając dziurkacza Jumbo zrób dziurki (kwiatki) w krawędziach sukienki.

2.

Przyklej wróżkę na podobraziu przy pomocy kleju Wehrfritz.

3.

Wytnij dowolną ilość kwiatków z czarnego i kolorowego papieru (dziurkacz).

4.

Część wyciętych kwiatków przyklej na podobraziu.

5.

Resztę kwiatków przymocuj do ściany używając małej kuleczki gumy klejącej.

Motylki:

1.

Na motylki będziesz potrzebować papier do składania w 3 rozmiarach: małe motylki 5 x 5 cm, średnie motylki
10 x 10 cm, duże motylki 20 x 20 cm. Przytnij odpowiednio papier.

2.

Wykonaj dowolną ilość motylków według naszej instrukcji. Wskazówka: Aby uzyskać dokładne zagięcia, użyj
przyrządu do zaginania papieru.

3.

Część motylków przyklej klejem na gorąco na podobraziu. Resztę przy użyciu gumy klejącej zawieś na ścianie.

Szablon
Wróżka

Wskazówka: Informacje i ceny wyszczególnionych produktów znajdziesz na naszej stronie internetowej www.wehrfritz.pl

Instrukcja składania papieru:
1.

Ułóż papier do składania (kwadrat) wybranym kolorem do góry.

2.

Złóż kartkę dwukrotnie w trójkąt, aby powstały zagięcia w kształcie krzyża.

3.

Przekręć kartkę i złóż na pół, a następnie rozłóż.

4.

Zagnij delikatnie boczne zakładki do środka.

5.

Złóż dwa dolne rogi w kierunku szpica.

6.

Przewróć trójkąt na drugą stronę i ułóż szpicem w dół.

7.

Dolny szpic zagnij do góry tak, aby koniuszek wystawał poza trójkąt. Zagnij do tyłu końcówkę. W ten sposób
powstaje zakrzywiony kształt skrzydeł.

8.

Odwróć motylka i zagnij skrzydełka lekko do środka.
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Więcej pomysłów i inspiracji z serii "Zrób to sam" raz produkty do rękodzieła znajdziesz na www.wehrfritz.pl

