PAPÍRVIRÁG

Alapanyagok:
•
•
•
•
•

színes papírok
olló
papírragasztó
körsablon vagy körző
hurkapálca

Ajánlott korosztály: minden korosztály számára
ajánlott, kisebbeknek szülői segítséggel

Az elkészítés menete:
1. lépés: Először elkészítjük hurkapálca segítségével a virág szárát. Fogjuk a zöld színű
papírlapunkat, levágunk belőle egy 21 cm x 10 cm-es darabot és a hurkapálca
végénél szorosan elkezdjük feltekerni. Ha készen vagyunk beragasztózzuk a végét,
kihúzzuk belőle a hurkapálcát és ollóval egyenesre vágjuk mind a két végét. Leveleket
is készítsünk zöld papírból, ehhez 2 db 5 cm x 3 cm-es téglalapot használjunk és
félbehajtva levél formára vágjuk őket úgy, hogy maradjon a végén annyi hosszanti
rész, hogy majd a szárhoz tudjuk ragasztani őket. Még szükségünk lesz a virág fejének
rögzítéséhez egy újabb 5 cm x 3 cm-es papírra, amit félbehajtva, a hajtásra
merőlegesen, sűrűn vagdossuk be úgy, hogy a virág csészeleveleihez hasonlítson, ha
kibontjuk.
2. lépés: A virág elkészítéséhez tetszőleges méretű kört (minimum 10 cm maximum 20 cm
átmérő) vágjunk ki a kiválasztott színű papírunkból. Ha ezzel megvagyunk, kezdjük el
spirális alakban körbe vágni úgy, hogy nagyjából 1,5-2 cm távolságra legyenek
egymástól a vonalak. Ha a végére értünk egy kisebb részt hagyjunk meg, ne vágjuk
teljesen körbe, mert ez lesz a virág alja. A vágás után a szélétől kezdjük el szorosan
feltekerni a csíkot addig, amíg el nem jutunk a végéig. Ha elértünk idáig, kicsit
igazgassuk meg a virágot, annyit engedjünk a tekerésből, amíg szép virágformát nem
kapunk. Ha ezzel is megvagyunk ragasszuk össze az aljával.
3. lépés: Ragasztó segítségével illesszük össze a szárat és a virágot úgy, hogy a szárat
hosszanti irányban bevágjuk. Ezután jöhet a „csészelevél” majd a levelek felragasztása.
A virág önmagában is szép, de csokorban még szebben mutat, bátran készítsetek belőle
többet, vagy vonjátok be a testvéreiteket is a virággyártásba. Közeleg az Anyák napja, ez
az egyszerű de látványos virág szép ajándék lehet erre az alkalomra.
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