Jak własnoręcznie stworzyć
kartki świąteczne

Stylowe i oryginalne
świąteczne życzenia DIY

Wskazówki jak wykonać kartkę świąteczną –
„zimowy świat cudów”
Dzięki tej kartce świątecznej przekażesz swoim bliskim lub przyjaciołom nie tylko życzenia bożonarodzeniowe, ale również dużą porcję miłości. Dzięki naszej instrukcji, metodą DIY stworzysz niezapomnianą
kartkę pełną uroczych detali.

Potrzebne materiały
 Kartka grubego papieru, kartonu lub brystolu w formacie A4 (najlepiej papier kraftowy)
 Papier w kolorach błękitnym, ciemnozielonym i srebrnym.
 Półprzezroczysty papier

Anleitung

 Ozdoby z drewna
 Taśma dwustronna (gruba)
 Klej i nożyczki
 Czarny cienkopis lub pióro do kaligrafii.

Przygotowanie krok po kroku
1

Kartkę papieru kraftowego składasz
w pół i w ten sposób otrzymujesz podstawę do dalszej pracy.

2 Następnie sięgnij po nasz szablon,
na którym znajdziesz schemat do
wykonania kartki. Wytnij prostokąt,
na którym narysowany jest krajobraz i
połóż na błękitnym papierze. Obrysuj
go dookoła i wytnij.
3 Następnie należy wyciąć wzgórza.
Nasz szablon zawiera dwa warianty,
które możesz wybrać i wykorzystać.
Jeden krajobraz jest zaznaczony linią
przerywaną, a drugi ciągłą. Zdecyduj
się na któryś z nich i wytnij. W ten sposób otrzymasz dwie części jednego
widoku. Większa część stanowi dolną
partię krajobrazu i będzie naklejona
na pierwszym planie. Ten mniejszy
skrawek natomiast, to przednia część
spójnego widoku.

4 Przyłóż większy kawałek do srebrnego papieru, obrysuj i wytnij.
5 W dalszej kolejności sięgnij po mniejszy
element krajobrazu. Połóż go również na
srebrnym papierze, obrysuj, a następnie
wytnij. Odpowiednio przygotowane elementy połóż na sobie i sprawdź, czy pasują do
siebie rozmiarem.
6 Na tylnej stronie większego elementu przyklej
kilka małych skrawków taśmy dwustronnej
(najlepiej na brzegach). Następnie oderwij
folię zabezpieczającą i ułóż ten fragment na
błękitnym papierze tak, jak na poniższym
zdjęciu.
7 Następnie weź mniejszy fragment krajobrazu i przyklej taśmę dwustronną w podobny
sposób jak na poprzednim elemencie i połącz
elementy ze sobą.
8 Teraz brakuje już tylko dekoracji. Te możesz
wyciąć za pomocą naszego szablonu, na którym znajdziesz różne drzewka i renifera. Do
uzyskania lepszego efektu, częściowo schowaj
dolne krawędzie figurek pod srebrnym papierem. Efekt ten wzmocnisz, jeśli do wycięcia
choinek użyjesz różnych odcieni zielonego
papieru. Świetnie sprawdzą się też drewniane ozdoby, które znajdziesz w sklepach z
materiałami dla artystów.
9 Stwórz jeszcze tylko odpowiedni napis,
którym ozdobisz kartkę na samym końcu. Do
tego celu potrzebujesz półprzezroczystego papieru, na którym odrysujesz wcześniej
stworzony wzór czcionki. Gdy skończysz
wytnij napis i przyklej go na kartce, na błękitnym tle.



Podpowiedź: W celu stworzenia oryginalnego napisu, możesz też skorzystać z
pióra do kaligrafii. W zależności od siły
nacisku, będzie się zmieniać grubość linii, co we wprawionych rękach prowadzi
do niezwykle finezyjnych liter.

10 Na koniec musisz jeszcze nakleić stworzony przez siebie widok na przygotowaną na
początku podstawę z grubego papieru, a
następnie wypełnić ją w środku szczerymi i
osobistymi życzeniami, którymi zamierzasz
obdarować adresata tej kartki i przesłać ją do
niego.

