
Zapraszamy na szybki i prosty kurs tworzenia kartki świątcznej. 
Jak zawsze chcemy aby nie trzeba było niczego kupować i wykorzystać to co jest w domu

lub przeznaczone jest po prostu do wyrzucenia. 
Od dawna wiadomo, że taki prezent cieszy o wiele bardziej niż masowa produkcja 

z szablonowymi życzeniami. 
Satysfakcja z własnej kreatywności i uznanie obdarowanych - GWARANTOWANE!

PROPONOWANE MATERIAŁY:
- kartka z bloku lub inna w dowolnym kolorze
- kawałki kolorowych lub wzorzystych papierów 
  lub kartoników z opakowań np.po kosmetykach,
  kawałki gazet , papierów do pakowania itp.
- kawałek sznurka lub wstążeczki
- gwiazdka wycięta z dowolnego materiału lub gotowa 
  drewniana , z filcu, styropianu albo z brokatu
- małe elementy z gąbki, kartonu dla efektu 3 D
- nożyczki, klej, 

Kartkę z bloku składamy na pół i przycinamy do rozmiaru jaki nam pasuje.
Wycinamy z kolorowych papierów i kartoników trójkąty różnej wielkości, 

które będą naszymi choinkami. 
Kolorystykę dobieramy sami. Złoto czy srebro dodają świątecznego klimatu.

Dwa trójkąty(środkowe) naklejamy na kartkę a trzy podklejamy małymi kawałkami kartonu, 
filcu lub gąbki ( foto nr 2) i przyklejamy nieco niżej tak, aby zachodziły na siebie.

W ten sposób uzyskamy ciekawy efekt przestrzenny ( foto nr 4).
UWAGA !!!!

Aby kartka była niepowtarzalna można ją spersonalizować tzn. jedną  z choinek wyciąć ze wzorem,
 który związany jest  np. z zainteresowaniami obdarowanego.

Na zdjęciu nr 3 mamy przykłady choinek dla miłośników książek, muzyki, zegarków, samochodów, 
graffiti , podróży itd.,itp. 
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4. Jeszcze tylko kilka ozdób.
Doklejamy gwiazdkę i  sznurek lub wstążkę z kokardką.

Wycinamy z papieru ozdobny pasek
 oraz mniejszy pasek z napisem np. Radosnych Świąt 

wykonany ręcznie lub
wydrukowany z komputera ozdobną trzcionką.



Oto nasza kartka w kilku ujęciach.

Dla ciekawszego efektu życzenia  możemy  przykleić
przestrzennie . Na kokardkę możemy nakleić mały guziczek

lub koralik, a gwiazdkę możemy dorysować kolorowym
flamastrem lub wykonać z brokatu na kleju. Brokat można zastąpić

potłuczoną drobno bombką.

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY
I DOBRYCH ŚWIĄT !!!
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