
Jak krok po kroku stworzyć modne 
ozdoby w kształcie choinki

Upcykling – nowe ozdoby dzięki 
starym ubraniom



Stare swetry lub zniszczone szale wcale nie muszą wylądować w koszu, tylko dlatego, że są już znoszone. 
Możesz dać im drugie życie dzięki modzie na upcykling. Oszczędzisz w ten sposób nie tylko materiał, ale 
stworzysz też nową jakościową ozdobę. Skorzystaj w tym celu z naszej szczegółowej instrukcji i krok po 
kroku wykonaj swoje własne dekoracje.  

Najpierw należy stworzyć podstawkę. Jeśli masz już gotową nóżkę, możesz pominąć ten krok. W prze-
ciwnym wypadku weź drewnianą podkładkę i na jej środku przymocuj prosty kawałek gałązki. Mo-
żesz te elementy skleić ze sobą za pomocą kleju na gorąco lub za pomocą wkrętarki wkręcić śrubkę od 
dołu.  

Następnie weź kartkę i narysuj na niej duży trójkąt. Zarys bryły powinien być tak duży, jak planowana 
korona choinki. Pośrodku dolnej krawędzi umieść trzon stojaka i go odrysuj. W dalszej kolejności – za 
pomocą nożyczek lub noża introligatorskiego – odetnij zbędne elementy kartki.

Wskazówki jak stworzyć ozdoby ze starych ubrań: 
upcyklingowa choinka

Anleitung

Potrzebne materiały
Dwie kartki w formacie A4 (może to być również stary karton)

Kawałek styropianu 

Gotowy stojak lub okrągła podkładka z drewna i prosta gałązka

Stary sweter, znoszona koszula lub zniszczony szal

Małe drewniane ozdoby i kolorowe wstążki

Szpilki bez główek 

Klej, nożyczki i nóż introligatorski.

Przygotowanie krok po kroku
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Odpowiednio przycięty trójkąt przyłóż do drugiej kartki jako wzór, odrysuj go, a następnie przytnij w 
ten sam sposób. 
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Następnie weź styropian i nadaj mu ten sam 
kształt co kartkom papieru. Do jego przycięcia 
użyj wcześniej wspomnianego noża introliga-
torskiego – łatwiej wykonać nim wprawne ru-
chy, które zapobiegną kruszeniu się materiału.  
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Wszystkie trzy trójkąty należy połączyć ze 
sobą. Po obu stronach styropianu przyklej za 
pomocą pistoletu kartki. 
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Gotowy szkielet drzewka mocujesz następnie 
na trzonie podstawki. W tym celu nakładasz 
klej na wewnętrzne ścianki styropianu i 
przykładasz do nich stojak, trzymając go nie-
ruchomo tak długo, aż elementy przestaną się 
ruszać względem siebie. 
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Gdy klej wyschnie, możesz sięgnąć po sta-
ry sweter. Rozłóż go na płasko i wytnij tyle 
materiału, by spokojnie starczyło na owinięcie 
trójkąta. 
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Na rozłożony materiał połóż szkielet drzewka, 
następnie od prawej strony przykryj swetrem 
koronę choinki aż do lewego kantu. Następ-
nie zagnij narożnik materiału z lewej strony 
i naciągnij na leżący już fragment tkaniny. 
Górna krawędź powinna sięgać mniej wię-
cej do środka trójkąta. Postaraj się przy tym 
dobrze naciągnąć materiał, aby się nigdzie 
nie zagniatał i nie był luźny. Odstające skrawki 
odetnij za pomocą nożyczek tak, aby wyrów-
nać narożniki do pożądanego kształtu. 
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Następnie odwiń materiał i posmaruj boki 
drzewka klejem, a potem ponownie przyłóż 
do nich materiał tak, jak przed chwilą przymie-
rzyłaś.
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Również lewy bok połóż na przyklejonym 
skrawku tak, jak wcześniej i przypnij ją na 
krawędziach za pomocą szpilek. Zwróć uwa-
gę na to, aby wkładać szpilki na płasko, żeby 
schowały się w koronie choinki i nie przybiły 
na drugą stronę drzewka.
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Przy dolnej krawędzi choinki tkanina po-
winna lekko odstawać. Wygładź materiał z 
przedniej ścianki ku dołowi i zawiń go na 
tył drzewka pod krawędź tak, jak na poniż-
szym zdjęciu. 
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Następnie zaginasz odstającą część do 
wewnątrz i przypinasz obie krawędzie 
razem, tak aby równo zakryły cały szkielet 
drzewka.   
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Na koniec możesz zająć się dekorowaniem 
swojej choinki. Wykorzystaj w tym celu 
drewniane ornamenty i wstążki. Nie bój 
się też popuścić wodze wyobraźni i po-
eksperymentuj z innymi zdobieniami. Bez 
względu na to czym ostatecznie przyozdo-
bisz drzewko, będziesz mogła się cieszyć 
oryginalną i niepowtarzalną dekoracją przez 
kolejne lata.
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Na dolnej krawędzi powinna zostać wolna 
przestrzeń na trzon podstawki.  
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