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Materiały: 
 • foremki do wykrawania ciastek 
w kształcie gwiazd, śr. ok. 14 cm

 • ołówek, nożyczki, linijka
 • papier w świąteczne wzory, 
w tonacji biało-czerwonej

 • klej: biurowy i termotopliwy
 • brystol: srebrny i czerwony
 • woskowane koraliki, śr. 6 mm: 
perłowe, liliowe i wiśniowe

 • igła, biała nitka

Wró my na chwil  do starych, dobrych czasów: 
pozwólmy, by w ród naszych dekoracji 

bo onarodzeniowych zago ci y konik na 
biegunach i blaszane foremki do ciastek.

Odrobina nostalgii

długościach: 4 cm, 7 cm i 10 cm. 
Każdy z pasków przeciągnąć po 
kancie stołu lub linijki, aby lekko 
się zwinął.
3. Nałożyć na siebie i skleić koń-
cówki jednego z najkrótszych 
pasków, tworząc łezkę. Otoczyć 
małą łezkę łezką wykonaną z pa-
ska o dł. 7 cm i przykleić końców-

Gwiazdki
1. Obrysować kontury foremki 
na wzorzystym papierze. Wyciąć 
kształt. Posmarować dolne kra-
wędzie foremki klejem termo-
topliwym i nałożyć na gwiazdkę 
z papieru.
2. Wyciąć z brystolu po 6 pasków 
o szer. 2 cm i o następujących 

ki. Całość otoczyć łezką z paska 
o dł. 10 cm i przykleić końcówki. 
W ten sposób przygotować 6 
trzyczęściowych łezek. W szpice 
ramion gwiazdy wkleić klejem 
termotopliwym po koraliku. 
4. Chcąc zawiesić gwiazdkę, 
przewlec przez jedno z ramion 
(przy użyciu igły) dość długi ka-

perłowe, liliowe i wiśniowe
• igła, biała nitka

z paska 
ńcówwkiki. 
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wałek nitki. Na nitkę nawlec na 
przemian perłowe i wiśniowe lub 
perłowe i liliowe koraliki. Ostatni 
koralik zabezpieczyć przed zsu-
nięciem supełkiem.
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Model pochodzi z naszego czasopisma Hobby 3/2015 
Model jest chroniony prawem autorskim i nie można go wykorzystywać w produkcji masowej.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

BPV Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław, tel. 71 351 80 77  www.        .pl


