
W dobie komunikacji internetowej tradycyjne kartki okolicznościowe wcale nie straciły na znaczeniu,

ale jak wszystko wciąż się zmieniają.

Prawdziwą karierę robią te wykonane ręcznie, niepowtarzalne, dedykowane dla konkretnej osoby,

których nie można porównać do tych produkowanych masowo.

Rynek wychodzi naprzeciw naszej kreatywności .

 Proponuje wiele ciekawych narzędzi i gotowych elementów, zachęcając do tworzenia.

Ale często wystarczy coś, co mamy pod ręką; zwykły papier, kartonik, wstążka, sznurek czy guzik

 i możemy wyczarować niebanalną, kartkę, ozdobę, pamiątkę.

W naszej galerii prezentujemy kartki okolicznościowe wykonane

przy użyciu różnych technik i narzędzi.

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA I TWORZENIA !!! 



KARTKI URODZINOWE 
DLA MIŁOŚNIKA MUZYKI,

MULTIINSTRUMENTALISTY

kartki wykonane w całosci ręcznie wg własnych szablonów,

(papier, karton, sznurek, wydruk komputerowy, 

gotowe elemeny-kwiaty , drewniana cyfra,

moneta)



KARTKA PRZESTRZENNA, URODZINOWA W KSZTAŁCIE TOREBKI.
Wykorzystano karton ozdobny, elementy ażurowe wycięte maszynką SIZIX BOX ,

dodatki - rafia, perełki samoprzylepne, kwiaty,cyfry 3D.

KARTKA Z WYKORZYSTANIEM 

PASTY STRUKTURALNEJ I SZABLONU.



PAMIĄTKI KOMUNIJNE

Wykorzystano elementy tłoczone 
i wycinane maszynką SIZIX BOX

oraz gotowe kwiaty z papieru 
i gąbki.

pudełko ozdobne na kartkę

Kartka w formie ubranka komunijnego

wykonanego z kartonu z dodatkiem

atłasowej muszki i butonierki, guzików

przeszytych nitką. Dodano gotowy napis

i kwiaty 3D oraz cekiny.



Pamiątka ślubna w formie
strojów ślubnych wykonanych 

z ozdobnego kartonu
falbanki pasmanteryjnej, 

ozdobione atłasowymi kwiatami
i wytłoczeniami specjalną bigownicą. 

Pamiątka ślubna 3D w formie książki,
wykonana z kartonu, 

elementów wycinanych 
dziurkaczami ozdobnymi 

z dodatkiem gotowych kwiatów
różnego rodzaju, 

mocowanych klejem na gorąco.



,,EKSPLODUJĄCE  PUDEŁKO’’

Pamiatka ślubna-
ozdobne pudełko, które po otwarciu

,,rozpada się” odsłaniając 
personalizowane życzenia,

ciekawe cytaty, 
małą kopertę na prezent finansowy.

Wykorzystano kartony ozdobne,
elementy wytłaczane 

i wycinane maszynkąSIZIX BOX, 
gotowe kwiaty papierowe,

perełki w płynie.



PAMIĄTKA CHRZTU

Wykonana z kartonu ozdobnego
w kształcie ubranka, 

zdobiona pasmanterią,
guzikami, piórkami, 

bigowanymi wytłoczeniami.

W środku - wózek dziecięcy
wykonany techniką KARIGAMI

oraz personalizowane życzenia po śląsku.



Kartka jubileuszowa w kształcie ksiegi

 z dodatkiem kwiatów

wykonanych techniką KANZASHI.

Kartka całkowicie wykonana 

z wycinanych elementów

(maszynka i w
ykrojniki SIZIX BOX)

Prosta kartka z użyciem szarego kartonu
zdobiona klejem brokatowym i rafią.

Wykonanie Daniela Odoj - 
instruktorka plastyki i rękodzieła MDK Szopienice


