Dziecinnie proste dekoracje –
kreatywne pomysły dla najmłodszych

Upcyklingowy bałwanek –
jak kreatywnie wykorzystać
stare gliniane doniczki

Instrukcja: Figurka bałwanka ze starych doniczek
Słodki bałwanek będzie nie tylko przyciągał wzrok, ale pomoże ci zagospodarować niewykorzystywane
doniczki, które najprawdopodobniej dawno chciałaś wyrzucić. Jest to prosty i ekologiczny sposób na
stworzenie czegoś kreatywnego wspólnie z dzieciakami.

Potrzebne materiały
 Stare doniczki (najlepiej gliniane)
 Biała farba akrylowa
 Papier w kolorze czarnym

Anleitung

 Nożyczki, klej biurowy oraz klej na gorąco
 Dodatkowo: stare guziki lub oczka
 Dodatkowo: maleńkie doniczki, gruby sznurek i czarna farba akrylowa

Przygotowanie krok po kroku
1

Sięgnijcie po doniczki i pomalujcie ich
zewnętrzną stronę białą farbą akrylową. Zostawcie na parę godzin do
wyschnięcia.

2 w międzyczasie możecie zająć się
przygotowaniem pozostałych elementów bałwanka. W tym celu warto
sięgnąć po przygotowany przez nasz
szablon. Pojedyncze elementy możecie wyciąć lub wykorzystać jako
podkładkę dla własnych wzorów, które
wytniecie w kolorowym papierze i pomalujecie zgodnie z własną kreatywną fantazją.
3 Gdy doniczki przeschną, połączcie
je ze sobą za pomocą kleju na gorąco. Możecie oczywiście użyć jednej
doniczki i na niej przykleić elementy
twarzy bałwanka, tworząc nieco mniejszą ozdobę.

4 Przyklejcie oczka, nosek i usta. Następnie do korpusu bałwanka przymocujcie
rączki, a w jednej z nich przytwierdźcie
miotełkę.
5 Następnie na brzuszku bałwanka naklejcie wycięte (lub prawdziwe) guziki.
6 Teraz brakuje już tylko kapelusza. W tym
celu należy wyciąć w czarnym papierze
trzy elementy (małe i duże kółko oraz
podłużny pasek).
7 Większe kółko posłuży jako rondo. Na
nim należy nakleić (zwinięty w okrąg)
podłużny pasek, który zwieńczymy małym
kółkiem. Ważne, aby ten pasek naciąć z
obu stron i zagiąć krawędzie, to ułatwi
połączenie ze sobą wszystkich elementów. W ten sposób stworzycie cylinder,
którym zakryjecie otwartą część doniczki.
Dodatkowo możecie wykończyć kapelusz
wstążką, dla lepszego efektu.
8 Dodatkowy krok: Jeśli chcecie, aby wasz
bałwanek posiadał również zwisające
nóżki, potrzebujecie jeszcze dwóch
miniaturowych doniczek. Te malujecie
na czarno, brązowo lub na inny dostępny
kolor, a następnie przekładacie przez nie
sznurki i zawiązujecie w środku supełki.
Drugi koniec przyklejacie do wewnętrznej
części większej doniczki i macie gotową
figurkę

