Kvietkové škatuľky

Potrebujeme:
-

prírodné krabičky – šesťuholník (FL3323),
sadu farieb perleťových (HA23475),
dekoračný filc, 10 farieb (KH975911),
Smart – Fab – papierovú textíliu (Cl121845),
zlatú stuhu (PB2470526),
kreatívne drôtiky – pastel (FL77897),
fialový krepový papier (ED083111),
gombíky (PB2470913),
ihla,
bavlnky na vyšívanie (PB247064),
lepiacu pištoľ (KP528050),
tyčinky do lepiacej pištole (PB247094),
priehľadné lepidlo (CL100K),
štetec (ED040146),
nožnice (JR0789).

1. Škatuľky aj s vrchnákmi natrieme perleťovými farbami. Necháme zaschnúť.
2. Gombíková škatuľka – vyberieme si 14 gombíkov (veľkosť - do 1 cm) ľubovoľných farieb,
z ktorých vytvoríme dva kvety (stred + 6 lupienkov). Gombíky prilepíme na vrchnák škatuľky
lepidlom.
3. Zo zeleného filcu si vystrihneme 3 lístky (3 – 3,5 cm dlhé). Na dva vyšijeme bavlnkou žilnatinu.
Nakoniec aj lístky prilepíme k škatuľke a je hotovo.
4. Fialová škatuľka – z krepového papiera si vystrihneme 4 štvorce 12 x 12 cm. Položíme ich na
seba a poskladáme ako harmoniku a v strede obmotáme kúskom chlpatého drôtika. Kraje
zastrihneme do špica, tak sa nám vytvoria lupienky budúceho kvetu. Harmoniku na oboch
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stranách od drôtika roztvoríme a oddelíme od seba jednotlivé vrstvy krepového papiera.
Ohýbame ich smerom do stredu k drôtiku.
Vytvorený kvet nakoniec lepiacou pištoľou prelepíme na vrchnák a škatuľka je pripravená.
Modrá škatuľka s oranžovými kvetmi – Kvety sú vytvorené z papierovej textílie. Vystrihneme si
4 pásy (dva oranžové, dva žlté, cca 3 – 4 cm hrubé).
Pásy z jednej strany nestriháme rovno, ale robíme rôzne vlnovky. Potom nastrihané pásy kolmo
zastrihávame tak, aby cca 1 cm ostal neodstrihnutý. Nastrihané štetinky sú cca 3 - 4mm hrubé.
Potom položíme na seba jeden žltý a jeden oranžový pás a zrolujeme ich po dĺžke. Koniec
zalepíme lepiacou pištoľou.
Zo 4 pásov máme 2 kvety, ktoré prilepíme lepiacou pištoľou na vrchnák. Na záver v spodnej časti
previažeme kvety zlatou stuhou a aj tretia škatuľka je hotová.

