
 
 

Warsztaty z gliny. 

 Warsztaty ceramiczne, były to warsztaty lepienia form w glinie szamotowej oraz pokaz 

i próba toczenia na kole garncarski w glinie żółtej. Panie wykonały małe naczynia                 i 

inne formy według własnego pomysłu które następnie zostały osuszone i wypalone na biskwit 

w elektrycznym piecu ceramicznym. Ponadto zaprezentowałam krótką prezentację 

multimedialną o tym jaki są rodzaje gliny jak wyglądają przed i po wypaleniu. Biskwit jest 

pierwszym etapem wypalania gliny, kolejnym może być wypalenie szkliwa naniesionego na 

glinę które nada jej połysk i kolor. Glinę biskwit wypala się w temperaturze około 800st 

Celsjusza a szkliwa od 1020 stopni Celsjusza. 

1.Glina szamotowa, surowa. Dobra do wykonywania prac ceramicznych ręcznie i przy użyciu 

narzędzi. 

 

 

Taki kolor ma glina szamotowa po wypaleniu na biskwit czyli - pierwszym w ok 800 

stopniach . 

 

Glina garncarska „żółta” – surowa. Po wypaleniu uzyskuje kolor nieco czerwony… W trakcie 

pracy można wymieszać rodzaje gliny i uzyskać ciekawe połączenia kolorystyczne. 

 



 
 

 

2.Praca na kole garncarskim. Pierwszy etap to centrowanie – ułożenie w ruchu kawałka gliny 

tak aby była idealnie w środku koła. 

  

Kolejnymi etapami jest kształtowanie naczynia, i wyciąganie ścianek na pożądaną wysokość  

i grubość… 

zapraszam do wypróbowania tego narzędzia, jest to niełatwe ale ciekawe doświadczenie… 

 

Wszystkie przedmioty gliniane musza być dokładnie zespolone aby podczas suszenia                       

i wypalania glina nie pękła. Zostanie ona wypalona w piecu jaki widać poniżej. 

   



 
 

Broszka z filcu  

Rzeczy, których potrzebujesz: 

filc w wybranym kolorze, klej do tkanin, nożyczki, metr / linijka, agrafka. 

 

 
 

1. filc w wybranym kolorze, klej do tkanin, nożyczki, metr / linijka, agrafka. 

2. Większe kółko odłóż i zajmij się pozostałymi, mniejszymi. 

 

 
 

3.Na środek każdego z mniejszych kółek nałóż odrobinę kleju. Następnie chwyć kółko i zbliż 

jego boki do siebie, aby utworzyć coś w rodzaju wiatraczka. Dokładnie widać to na zdjęciu 

obok. Pozostaw te elementy, aby klej wyschnął. 

4 Teraz weź odłożone, największe kółko. Przyklej do niego cztery płatki, jak pokazano na 

zdjęciu. Powinny one pokryć całą powierzchnię kółka. 

 

 
 

5 Przyklej cztery kolejne płatki na te już przyklejone tak, aby znalazły się pomiędzy nimi. 

Podpatruj fotografie 

http://tipy.interia.pl/11772,76836,zdjecie-broszka-kwiat-z-filcu-krok-3.html
http://tipy.interia.pl/11772,76837,zdjecie-broszka-kwiat-z-filcu-krok-4.html


 
 

 
 

6 Następnie naklej pozostałe elementy, aby wykończyć płatka. Jak je przyklejać już wiesz, na 

zmianę dookoła, jedne na drugich. Pozostaw kwiatka do wyschnięcia. 

7 W międzyczasie z zielonego filcu wytnij listek trochę większy od kwiatka. Złóż go wzdłuż 

na pół i zaprasuj. Następnie naklej do kwiatka od spodu. Do listka od spodu naklej również 

agrafkę. Pozostaw wszystko, aby klej wysechł dokładnie i wszystko się ładnie skleiło. 

Broszka gotowa. 

 

  

http://tipy.interia.pl/11772,76838,zdjecie-broszka-kwiat-z-filcu-krok-5.html
http://tipy.interia.pl/11772,76840,zdjecie-broszka-kwiat-z-filcu-krok-7.html


 
 

Dalie z filcu  
 

Rzeczy, których potrzebujesz: 

filc, nożyczki, klej szybkoschnący, klamerki, igła, nitka, agrafka do broszki (lub zwykła jeśli 

nie masz). 

 

1 

 
 

Z filcu wytnij kółko o średnicy 8 cm. Następnie wytnij 3 paski o szerokości 4 cm, dwa o 

szerokości 3 cm i jeden o szerokości 2.5 cm. W kontrastowym kolorze (tutaj zielony) wytnij 

kółko o średnicy 5 cm. 

 

2 

 
 

Następnie każdy z pasków potnij na kwadraty o bokach równych szerokości każdego paska 

(na górze kwadrat z najwęższego paska, na dole z najszerszego). 

 

3 

 
 

Każdy z tych kwadratów potnij na płatki o widocznych na zdjęciu kształtach. 

 

4 

http://tipy.interia.pl/10094,65601,zdjecie-pociety-filc.html


 
 

 
 

Na podstawę kwiatka nałóż kroplę kleju i zagnij boki, by się skleiły formując płatki. 

 

5 

 
 

Aby płatki się dobrze skleiły możesz je przytrzymać za pomocą klamerek do bielizny. 

 

6 

 
 

Płatki od największych do najmniejszych zacznij przyklejać do dużego, czerwonego koła 

wyciętego wcześniej z filcu. Naklejaj płatki wokoło jak pokazano na fotografii. 

 

7 

 
 

http://tipy.interia.pl/10094,65605,zdjecie-utrwalanie-ksztaltu-platkow.html
http://tipy.interia.pl/10094,65606,zdjecie-naklejanie-platkow.html
http://tipy.interia.pl/10094,65607,zdjecie-filc-na-srodek-kwiatka.html


 
 

Ze skrawków filcu wytnij małe kółko (fajnie, jeśli masz nożyczki zygzaki, jeśli nie to zrób 

zygzaki zwykłymi nożyczkami). Wytnij też dwa krótkie paski. Z jednej strony proste, z 

drugiej zygzak. Kółko zwiń i naklej w środku kwiatka, wokoło niego naklej paski. 

 

8 

 
 

Do kółka z zielonego filcu doszyj agrafkę i całość naklej na kwiatek od spodu. (jeśli chcesz 

pominąć ten krok, po prostu doszyj agrafkę do czerwonego filcu na spodzie kwiatka, do 

którego doklejałaś płatki). 

 

9 

 
Kwiat dalii – broszka gotowa! Możesz ją przyczepić do sweterka,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tipy.interia.pl/10094,65608,zdjecie-agrafka-doszyta-do-filcu.html
http://tipy.interia.pl/10094,65609,zdjecie-gotowa-dalia-z-filcu.html


 
 

Korale z filcu na mokro. 

 

 
Rzeczy, których potrzebujesz: 

0,5 metra białej wełny czesankowej lub mniejsza ilość czesanki w wybranych kolorach, 

barwniki do tkanin w wybranych kolorach (opcjonalnie), woda, biały ocet winny, miarka, 

naczynie przeznaczone do gotowania w mikrofalówce, gumowe rękawiczki, folia śniadaniowa, 

plastikowa łyżka 

1 Podziel wełnę czesankową na tyle części, ile ma być kolorów korali. Następnie namocz 

wszystkie kawałki przez 20 minut w naczyniu z gorącą woda. 

2 Barwnik rozrób z wodą i wymieszaj plastikową łyżką. Dodaj białego octu. Wymieszaj. Octu 

powinno być trzy razy mniej, niż wody. Przygotuj różne odcienie danego koloru korzystając  z 

tego samego barwnika (u mnie są to np. cztery odcienie niebieskiego, dwa odcienie zieleni, dwa 

odcienie żółci, pomarańczowy i trzy odcienie czerwieni). Nasycenie koloru zmienisz dodając 

więcej wody lub barwnika – w zależności od efektu, jaki chcesz otrzymać. 

3 Wyjmij wełnę z gorącej kąpieli i wyciśnij z niej tyle wody, ile tylko się da (ale nie wykręcaj). 

Połóż każdy kawałek wełny na kawałku folii śniadaniowej. 

4 Ubierz gumowe rękawiczki. Powoli wylej na wełnę rozcieńczony barwnik, dopóki wełna 

całkowicie nim nie nasiąknie. Owiń folię dookoła kawałka wełny i zabezpiecz nitką. 

Analogicznie postępuj z każdym wełnianym kawałkiem. 

5 Umieść wełniane kawałki w pojemniku, a ten z kolei włóż do mikrofalówki na 2 minuty. 

Wełna będzie gotowa, jeśli woda, którą wypuści będzie bezbarwna, a sama wełna pociemnieje. 

Uważaj, ponieważ będzie ona bardzo gorąca. 

6 Wyjmij wełnę z foli śniadaniowej i udrzyj kawałek wielkości piłeczki do golfa. Zroluj go              

w kulkę (może to potrwać nawet 2 minuty). Im dłużej będziesz rolować wełnę, tym mniejsza               

i bardziej zbita stanie się kulka. 

7 Gdy będziesz zadowolona z rozmiarów koralika, odłóż go do wyschnięcia. Analogicznie 

postępuj z pozostałymi koralikami. 

8 Gdy koraliki wyschną, przewlecz przez nie tasiemkę lub rzemyk, tworząc piękny naszyjnik. 

  



 
 

Zawieszka sowa z filcu  

 
Rzeczy, których potrzebujesz: 

filc w różnych kolorach, szablony, małe czarne koraliki, nitka, igła, tasiemka. 

1 

 
Wydrukuj podane tutaj szablony. 

2 Przenieś kształt szablonów na filc. Z tym, że zarys kształtu sowy (ten największy) dwa razy 

– na przód i na tył sowy. Zrób tak, aby każda część sowy miała inny kolor. Wybór należy do 

Ciebie. Tylko oczy zrób z białego filcu. 

3 Następnie wytnij wszystkie elementy. 

4 Następnie naszyj na przednią część tułowia sowy jej skrzydełka, brzuszek, oczy i nosek. 

Poparz na zdjęcie, aby pomóc sobie w prawidłowym umiejscowieniu elementów. 

5 Ozdób skrzydełka i brzuszek naszywając a nie wybrane szlaczki. 

6 Na samym końcu zszyj ze sobą przód i tył sowy, zaszywając między jej uszami tasiemkę, za 

którą powiesisz sowę na choince. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

„Bibułowa wiklina” 
Serce 

1.Potrzebne materiały do wykonania: patyczek do szaszłyków, kolorowa bibuła, 

klej, drut, nożyczki, elementy do dekoracji. 

 

 

2. a)Nożyczkami odcinamy kawałek bibuły szerokości ok. 3 cm i b) nawijamy na 

patyk do szaszłyków, tworząc długą rurkę. 

 

 

a)    b)  

 

 

 



 
 

 

3. a)Przycięty  drut wprowadzamy do „rurki” z wikliny, b) a oba końce drutu 

łączymy ze sobą zaginając je mocno. 

 

a)   b)  

 

4.Złączony drut formujemy  na kształt serca. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.Za pomocą patyka do szaszłyków skręcamy również białą bibułę o długości ok. 

2 m., a następnie dowolnie nawijamy na druciane serce, tworząc ażurowy wzór. 

(zdjęcia a i b) 

 

a)   b)  

 

6.Koniec bibuły mocujemy klejem, aby zapobiec rozwijaniu się ażuru. 

Kolorowymi elementami ( np. filcowe kwiaty) dekorujemy serce. Mocujemy 

sznureczek do powieszenia. 

 

 

 



 
 

Warsztaty- QUILING zwierzaki 
 

„Świnka” 

1.Potrzebne elementy: paski papieru w odcieniach różu i biały, klej „MAGIC”, 

igły do quilingu, nożyczki 

 

2. a)Głowa: 4 paski koloru różowego- zwijamy igłą, delikatnie popuszczamy, 

formując elipsę- głowę. b) Tułów: 4 paski koloru różowego i 2 paski koloru 

jasnoróżowego, zwijamy, delikatnie popuszczamy, formując brzuszek.  

a)            b)  

 



 
 

 

3. a)Łapki: 4 x1 pasek białego papieru: zwijamy igłą, formujemy w palcach 

kształt. 

 b)Ucho: 2 x 1 pasek różowego koloru, zwijajmy igłą, popuszczamy delikatnie, 

formując w palcach „łezkę”; 

 

a)           b)  

 

4. a) Nos: 1pasek koloru różowego i 1 pasek koloru białego. Sklejamy oba paski 

i ciasno zwijamy igłą. b)Oczy: na głowę przyklejamy „ruchome oczka”.  

 

a)   b) 

 

 

 

 



 
 

 

 

„ŻABKA” 

 

1.Potrzebne elementy: paski papieru w kolorach zielonym i czerwonym, klej 

„MAGIC”, igła do quilingu, „ruchome” oczka, nożyczki 

 

2.a) Głowa: 2 x 1 pasek koloru zielonego, zwijamy igłą, delikatnie 

popuszczamy, formując w palcach półkole, b)Tułów: 4 paski koloru zielonego, 

łączymy paski klejem, zwijamy i delikatnie popuszczając w palcach formujemy 

luźne koło.  

 



 
 

a)   b)  

 

 

3.a) Łapki: 2 x 1 pasek zielony, zwijamy igłą, delikatnie popuszczamy w 

palcach i formujemy „łezkę”. Z 1 paska przeciętego na pół tworzymy drugą 

część łapki wykonując takie same czynności jak przy łapkach a, b) oczy: 2 x 1 

pasek w kolorze zielonym, zwijamy paski delikatnie popuszczamy formując 

koła. 

 

a)   b)  

 

4.a)Język: 1 pasek koloru czerwonego przecinamy na pół, zwijamy igłą 

zostawiając kawałek paska odwinięty. Przyklejamy przy głowie żabki. b) oczy: 

kończymy żabkę przyklejając „ruchome” oczka. 

 

 



 
 

a)  b)  

 

 

Nasze zwierzątka są gotowe na przygodę  : 

 

 



 
 

 

Kot, sowa, żaba 

 

owieczka 

 

 

Sowy 



 
 

 

 

kot 

Zielona, wesoła żabka zrobiona z rolki po papierze toaletowym uprzyjemni 

wiosenny czas. 

 

 

 

Materiały i przybory: 

   - rolka po papierze toaletowym 
   - nieduży kawałek grubego kartonu [np. z pudła kartonowego] 
   - farby plakatowe 
   - pędzel 



 
 

  TYGRYSEK I MYSZKA 

Rzeczy, których potrzebujesz: 

drewniane łyżki, farby akrylowe (żółta i szara), 

arkusze piankowe lub kartki z bloku technicznego w 

kolorze żółtym lub czarnym, ruchome oczka 

plastikowe, rafia, guziki, nożyczki, kolorowy papier, 

dziurkacz, 

czarny marker, mocny klej. 

Wykonanie: 

1. Pomaluj łyżki farbą akrylową żółtą (dla tygryska) oraz szarą (dla myszki) i pozostaw je do 

wyschnięcia. 

2. Z żółtej i czarnej kartki bloku technicznego bądź z arkuszy piankowych do tworzenia 

dekoracji wytnij spirale i uszy zwierzątek. 

Uwaga: wewnętrzne części uszu myszki wytnij z różowego lub z żółtego papieru, a następnie 

przyklej je do ich zewnętrznej części. 

3. Przyklej uszy z tyłu łyżek. 

4. Noski zwierzątek wykonaj z guziczków, przez dziurki  których przewlecz pociętą rafię 

(będą to wąsy zwierzątek). 

5. Na okrągłej części łyżki przyklej zwierzątkom ruchome oczka oraz noski z wąsikami. 

6. Czarnym markerem dorysuj zwierzątkom uśmiechy, włosy 

 i inne akcenty. 

7. Ozdób wycięte spirale: 

a) żółtą - czarnym markerem 

b) czarną - małymi kółeczkami wyciętymi z papieru za pomocą dziurkacza.  

8. Na uchwycie łyżek umieść ozdobione spirale. 

9. Zrób z rafii  kokardki i zawiąż je na uchwytach łyżek. 

 

        

  



 
 

PANI WIOSNA 

 

Przygotuj potrzebne materiały: 

 Kolorowa karbowana bibuła 

 Kolorowy papier 

 Łyżka drewniana 

 wełna 

 patyczki do lodów 

 serwetki 

Gotowe elementy 

 oczka 

 klej wikol 

 farby plakatowe 

 rolki po papierze 

 rafia 

 

Sposób wykonania: 

1. Malowanie farbą plakatową drewnianej łyżki 

2. Wycinanie kół i kwadratów z bibuły na chustę i sukienkę 

3. Wycinanie buziek i kokardek 

4. Zaplatanie warkoczy i przyklejenie warkocza i chusty 

5. Przyklejenie elementów twarzy 

6. Nakładanie serwetek, 3-4 kół  

7. Przyklejenie patyków pod serwetkę i przyklejenie sukienki. 

 

        

  



 
 

HIACYNTY Z BIBUŁY 

 

Przygotuj potrzebne materiały: 

 Kolorowa bibułka (fioletowa, różowa, biała 

itp.) 

 Zielone kartki ksero A4 

 Klej 

 Nożyczki 

 Doniczka 

 Papierowe ręczniki 

  

Sposób wykonania: 

1. Zieloną kartkę zagnij wzdłuż i przetnij na połowę. Dłuższą część posmaruj klejem 

   i zwiń w grubszy rulon i sklej. Łodyga gotowa. 

2 .Wybrany kolor bibuły potnij na prostokąty o wymiarach 3cm/5cm.Zgniataj bibułę                        

w luźne kulki (kwiaty). 

3. Naklejaj „kwiaty” na łodygę jedne obok drugiego. Zacznij od góry. 

4. Z zielonego papieru lub bibuły wytnij liście i naklej je na łodygę. 

5. Wypełnij doniczkę papierowymi ręcznikami i umieść w doniczce hiacynt. 

6. Wierzch doniczki wypełnij zieloną trawką. 

 

 

 

 

 

 

      

  



 
 

ŻONKILE Z BIBUŁY 

 

Przygotuj potrzebne materiały: 

 Żółta i pomarańczowa bibułka 

 Zielona kartka ksero A4 

 Nożyczki  

 Klej 

 nitka 

Sposób wykonania: 

1. Z żółtej bibuły wytnij pasek szerokości 6-7 cm. Nie 

przecinając paska natnij płatki      

    żonkila. Na jeden kwiatek potrzebne jest 5 płatków. 

Delikatnie formuj płatki,  

    naciągając bibułę. 

2. Pasek pomarańczowej bibuły o wymiarze ok. 20/6 cm ponacinaj na cienkie paski  

    ok. 1cm. Następnie skręcaj każdy paseczek. Tak powstaną pręciki żonkila. 

    Zwiń „pręciki” w rulonik i sklej je. 

3. Zieloną kartkę zagnij wzdłuż i przetnij na połowę. Dłuższą część posmaruj klejem 

    i zwiń w  rulon i sklej. Łodyga gotowa. 

4.  Z zielonego papieru lub bibuły wytnij liście . 

5. Uformuj kwiatek z żółtej bibuły w środku umieść „pręciki”, połącz wszystko nitką,          

    owijając na dole kwiatka. Posmaruj klejem spód żonkila i wklej do środka łodygi. 

6. Liście naklej na łodygę 

7. Umieść żonkil w wazonie i gotowe. 

      

  



 
 

RÓŻA  

Przygotuj potrzebne materiały: 

 Bibuła różowa, niebieska i zielona 

 Nitka 

 Patyczki do szaszłyków 

 Klej 

 nożyczki 

 

Sposób wykonania: 

1. Wycinamy paski z bibuły o wysokości 8 cm.  

2. Tworzenie falbanki na brzegu bibuły 

3. Owinięcie patyczka bibułą (tworzenie kwiatu róży) 

4. Przymocowanie kielicha kwiatka do patyczka 

5. Owinięcie pozostałej części patyczka zieloną bibułą 

6. Doklejenie liści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 
 

OZDOBNE WIESZAKI 

 

Przygotuj potrzebne materiały: 

 Druciane wieszaki 

 Kolorowa bibuła 

 Kolorowe kartki papieru 

 Szablony  

 Klej 

 Nożyczki 

 Sznurek 

 Dziurkacz 

 Kokardki 

 

 

Sposób wykonania: 

1. Wycięcie pasków z bibuły; 

2. Owinięcie bibułą wieszaków; 

3. Wycięcie wzorów z kolorowego papieru; 

4. Umieszczenie wyciętych wzorów na sznurku i przymocowanie do wieszaka; 

5. Ozdobienie wieszaka według  własnego pomysłu; 

 

 

 

     

  



 
 

LIZAKOWE ZAJĄCE 

 

Przygotuj potrzebne materiały: 

 Lizaki różnej wielkości 

 Filcowe kulki 

 Tektura 

 Klej na gorąco 

 Słomki  

 Kokardki 

 

Sposób wykonania: 

1. Wycięcie nóżek z tektury 

2. Nasadzenie filcowych kulek na patyk lizaka 

3. Przyklejenie nóg i uszu ze słomki 

4. Ozdobienie zająca kokardą  

5. Namalowanie oczu i buzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  



 
 

ŻABA 
  

  

   Przygotuj potrzebne materiały: 

 2 rolki pomalowane na zielono 

 zielona, żółta i biała kartka z bloku technicznego, 

 nożyczki, klej, czarny marker 

 

  Sposób wykonania: 

1. .Jedną rolkę przecinamy na pół ,w drugiej wycinamy 

przednie  nogi. 

2.  Wycinamy 2 większe i 2 mniejsze  łapy. 

3. Do połówek rolek przyklejam łapy i mocujemy je do rolki z przednimi nogami, Do   

których też przyklejamy łapki.  

4. Wycinamy oczy ,przyklejamy je i żaba gotowa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  



 
 

 

KOLOROWY PTASZEK. 
 

Przygotuj potrzebne materiały: 

 1 rolka pomalowana na czerwono , 

 2 na niebiesko,  

 zielona, żółta ,biała i czerwona kartka z bloku 

technicznego,  

 nożyczki i klej . 

 

  Sposób wykonania: 

1. Czerwoną rolkę tniemy na równe małe paski ,które 

przecinamy na połowę.  

2. Wycinamy zielone skrzydła ,żółto czerwony dziób i 

oczy.  

3. W niebieskiej rolce wycinamy otwór na skrzydła i je tam umieszczamy,  

4. przyklejamy oczy i dziobek.  

5. Czerwone paski na przemian wklejać na czerwonym małym kawałku kartki i do 

środka przyklejamy niebieską rolkę z oczami dziobkiem i skrzydełkami.  

 

 

 

 

 

 

        

  



 
 

BIEDRONKA 

Przygotuj potrzebne materiały: 

 butelki plastikowe ( małe i duże), 

 farby akrylowe, 

  nożyczki, nożyk, pędzelek,  

 kulki ze styropianu,  

 wykałaczki, oczka, klej 

  

Sposób wykonania: 

- odcinamy dolna część butelki 

- wewnętrzną część malujemy dowolnym kolorem ( szczególnie czerwonym) 

- kulki ze styropianu ( główki) malujemy na czarno a następnie doczepiamy czułka z 

wykałaczek i naklejamy oczka 

- gotową główkę doklejamy do wcześniej  pomalowanego dna butelki 

- na zewnętrznej części butelki ( biedronki) malujemy czarne kropki. 

  

     

  



 
 

KOTKI 

Przygotuj potrzebne materiały: 

 butelki plastikowe, 

  farby akrylowe, 

  nożyczki, nożyk,  

 pędzelek, mazak czarny 

Sposób wykonania: 

- odcinamy górną część butelki a na pozostałej rysujemy 

mazakiem uszka i ogonek 

- następnie wycinamy według schematu 

- po przygotowaniu formy kotka zewnętrzną część 

malujemy białym kolorem 

- kiedy farba jest już sucha czarnym mazakiem rysujemy: oczka, nosek, wąsy 

  

 

 

 

 

       

  



 
 

ŻÓŁWIE 

Przygotuj potrzebne materiały: 

 kolorowa wełna,  

 nożyczki,  

 blok techniczny,  

 małe butelki,  

 oczka 

  

Sposób wykonania: 

- odcinamy dolna część butelki 

-  dno butelki przykładamy na blok techniczny i rysujemy szablon żółwia 

- na przygotowaną podstawę przykładamy dno butelki i owijamy wełną aby powstał pancerz 

żółwia 

-  następnie przyklejamy oczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

     RÓŻA Z RAJSTOPEK 

Przygotuj potrzebne materiały: 

Rajstopy o grubości 20 Den w kolorze zielonym na listki, na 

kwiatki w wybranym kolorze, drucik ocynkowany 

wiązałkowy 0,7 mm, obcążki, nici w kolorze rajstop, 

nożyczki, zielona taśma florystyczna, grubszy drucik 

florystyczny. 

Sposób wykonania: 

1.Z drucika przygotujemy 9-11 oczek o średnicy 4 cm. Na oczko naciągnąć rajstopkę, zebrać 

pod oczkiem i okręcić nitką. Odciąć nadmiar rajstopki. 

2.Wszystkie płatki wykonać podobnie, uformować płatki i połączyć w różę dokładając 

kolejne i zawiązując nitką. Kwiatka dokładnie wymodelować. Zieloną taśmą florystyczną 

owinąć nasadę róży i łodyżkę.  

3.Na listki wykonać oczka o średnicy 3,5 cm, naciągnąć odpowiednio rajstopkę owijając 

nitką. Końcówki odciąć , a nasadę listka i całą łodyżkę owinąć zieloną taśmą florystyczną. 

4.Listki uformować i zamocować do łodyżki za pomocą taśmy florystycznej. Kolejne listki 

podobnie. Na koniec różę i listki uformować. 

             

      

 



 
 

MEDALION Z SUSZEM 

 

Przygotuj potrzebne materiały: 

Medalion, susz kwiatowy, klej na gorąco, tasiemka na 

zawieszkę i ozdobna na wykończenia brzegu – 

zamknięcia. 

Sposób wykonania: 

1.W środek medalionu układamy susz kwiatowy w 

wymarzoną kompozycję, zabezpieczając klejem na 

gorąco. 
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