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A guriga törzsű karácsonyfák zöld
kartonból készültek, melyeket
színes papírokból lyukasztott
díszekkel, arany és ezüst ceruzával
ékesítettünk. A törzsre magokat is
ragaszthatunk vagy be is festhetjük.

KARÁCSONYFA KARTONBÓL, GURIGÁBÓL

A különböző méretű jelölő
matricák is jól mutatnak a zöld
kartonon.
Ha nem szeretnénk fedetlenül
hagyni a fa törzsét,
felhasználhatjuk a korábbi
évekből megmaradt karácsonyi
csomagolópapírokat is.
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Ha behajtjuk a guriga két végét, könnyen
nyitható díszdobozt kapunk, melybe apróbb
ajándékot rejthetünk az ünnepre készülve.
Díszíthetjük színesekkel vagy
felhasználhatjuk a korábbi évekből
megmaradt színes csomagolópapírokat is.  

AJÁNDÉKDOBOZ GURIGÁBÓL

A látványos masni egyszerűen elkészíthető színes
papírból, az alábbi videó bemutatja az összeállítás
lépéseit:
https://www.youtube.com/watch?v=xFkQpCsOgOw

https://www.youtube.com/watch?v=xFkQpCsOgOw
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A kartondobozok maradékából fehér
festék segítségével a mézeskalácsra
emlékeztető díszeket készíthetünk.
A dekorációhoz magokat,
gyógynövényeket és maradék
csomagolópapírt is használhatunk.
A képen látható formákat ezüst cérnára
fűztük, de rafiát, vékony kender kötözőt
is választhatunk. 

KARTON DÍSZEK 
MÉZESKALÁCSOS HANGULATBAN

A mézeskalács házikó akril festékkel van
diszítve, de használhatunk a dekorációhoz fehér
papírt is,
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A szódabikarbónából készített gyurma
hófehér és csillogó, ezért kiválóan
alkalmas karácsonyi díszek
elkészítésére. A sógyurmánál tartósabb,
jól díszíthető és gyorsan elkészül az
alábbi recept alapján.:

Hozzávalók:
2 bögre szódabikarbóna
1 bögre kukoricakeményítő
1-1,5 bögre víz

Először a porokat keverjük össze, majd
fokozatosan hozzáadjuk a vizet. A
masszát folyamatos keverés mellett,
alacsony lángon főzzük, addig, ameddig
be nem sűrűsödik. A kész gyurma hűtés
után formázható, kiszárítás előtt
érdemes kiszúrni, ha később akasztót is
szeretnénk fűzni bele. 
A recept forrása: Napfény illata blog.

SZÓDABIKARBÓNA GYURMA

Az enyhén csillámos, hófehér gyurmából 
 hóembert is készíthetünk. A golyókat egy
hurkapálca darab segítségével építhetjük
össze,  szegfűszeggel, apró magokkal,
fűszerekkel arcot, karokat és gombokat is
varázsolhatunk.

http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/11/21/hofeher-csodagyurma-hazilag-karacsonyra-is-kotelezo/
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Miután fehérre festettük a gurigát,
díszíthetjük színes papírral,
festékkel, de ragaszthatunk rá
magokat vagy feleslegessé vált
gombot is. 
Ha a guriga aljára krepp csíkokat
ragasztunk, akkor ablakdíszként
szolgál, a tetejére sapkát illesztve
pedig kedves játék vagy ajándék.

HÓEMBER FONAL SAPKÁVAL

A fonal sapka elkészítése:
A fonal sapkához egy guriga
szeletre, valamint csíkokra vágott
fonalra van szükségünk, az
összeállításban az lenti képek és az
alábbi videó nyújt segítséget: 
https://www.youtube.com/watch?
v=8oYimfWySrs&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=8oYimfWySrs&feature=emb_logo
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Érdemes kartonra dolgozni, mert a festék felvitele után egy kicsit meghajlik a lap. A mintákat
készíthetjük kézzel, ecsettel vagy habzsákkal is. A festék önmagában is pufi, de akkor az igazi, ha
betesszük kb. 10-20 másodpercre a mikróba. Mi kb. 300 Wattra állítottuk, de óvatosan kell
kísérletezni, mert könnyen megbarnul.
A lenti hóembereket fekete kartonra ragasztottuk, a sötét anyagon jól érvényesül a pufi festék is.
A második képen látszik, hogy a megszokott elrendezés mellett, a rétegeket egymás tetejére helyezve
is látványos hóemberes dekorációt kapunk. A korongok közé apró kartondoboz négyzeteket szoktunk
ragasztani, hogy magasabb legyen az olvadó hóember.

PUFI FESTÉK HÁZILAG

100 g liszt
1,5 teáskanál sütőpor
1,5 teáskanál só
annyi víz, hogy sűrű palacsintatészta
állagú festéket kapjunk

A boltban kapható tubusos puffadó
festékek környezetbarát és olcsó
változatát könnyen elkészíthetjük
otthon vagy az óvodában is. Nem kell
hozzá különleges anyag, csak liszt, só,
sütőpor és víz. Ételfestékkel
színezhetjük is. 
Arányok:
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A spatulákra festhetünk vagy rajzolhatunk, de akár a decoupage technikát is alkalmazhatjuk. A
felhasználása is sokféle lehet: alkothatja egy kép keretét, de maga a kép is elkészülhet belőle. Ha
rajzolás után levesszük a szigetelőszalag csíkot, akkor kirakóként is működhet. Ha csak egy spatulát
díszítünk ki, akkor könyvjelzőként szolgálhat. 
A hóemberes könyvjelzőt színes papírral díszítettük festés után.

SPATULA KÉP, KÖNYVJELZŐ



karácsonyi

SZÍNEZŐ
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összeállítható

DÍSZ
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összeállítható

DOBOZ
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A kiadványt a pécsi Zöld-Híd Alapítvány készítette 2021-ben,
Canva programmal, a www.canva.com felületen, felhasználva az
ingyenes grafikai elemeket, rajzokat és fényképeket. 
A szövegek és az alkotásról készített fényképek tulajdonosa a
Zöld-Híd Alapítvány.
Kapcsolat: borsoszsofia.zoldhid@gmail.com; 20/293-33-23
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