
Készíts ajándékot azoknak, akiket szeretsz
Vágd ki a szíveket, majd ragaszd fel őket egy keményebb színes vagy fehér kartonlapra. A szíveket ki is színezheted, ragaszthatsz rájuk matricát, írhatsz rájuk,  
vagy díszítheted őket bármi más módon. Ezután vágd ki ismét a szíveket, és használd ajándékkísérőnek, dekorációnak  
vagy egy egyedi ajándékkártyának, ha örömet akarsz szerezni valakinek.
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Papír, vegyes színek és méretek
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3.  Szívfüzérek
Legelőször találjátok ki a szüleiddel, hogy hova 
akasztjátok majd a füzéreket. Két ablakkilincs 
közé? Két horogra vagy máshova? Egy füzérhez 
egy tetszőleges hosszúságú madzagra, néhány 
pár papírszívre (attól függően, milyen hosszú lesz 
a füzér) és egy ragasztóstiftre lesz szükséged.

Köss csomót a madzag mindkét végére úgy, hogy 
maradjon egy-egy hurok. Ragaszd a szívpárokat 
a madzagra ugyanúgy, ahogy a függődíszeknél 
leírtuk. Ezúttal viszont a szíveket vízszintesen 
keresztezze a madzag.

2.  Szívecskés függődíszek
Egy díszhez 3 különböző méretű szívre van 
szükséged, mindegyik méretből két-két darabra. 
Kell még egy körülbelül 30 cm hosszú madzag 
vagy szalag, illetve ragasztóstift.

A madzag egyik végére köss egy csomót úgy, hogy 
maradjon egy hurok.

A három szívből az egyik sorozatnak kend be 
az egyik oldalát ragasztóval, tedd őket sorba 
és helyezd rájuk a madzagot.

Ezután a három másik szívet tedd az azonos 
méretűekre úgy, hogy lefedjék a madzagot. 
Végül nyomd őket össze, simítsd ki és kész is van 
a felakasztható szívecskés díszed.Tipp

Hurkapálca helyett használhatsz 
gallyakat, és a kész dekorációkat egy 
vízzel töltött vázába állíthatod. Télen 
talán ki is hajtanak az ágacskák.

Tipp
 Ha van otthon lyukasztótok, minden szívre 
nyomhatsz két lyukat, így a szíveket egyenként 
fel is fűzheted a madzagra.

1.  Szívecske-pálcák
Egy szívhez 1 hurkapálcára, 2 egyforma méretű 
papírszívre és ragasztóstiftre van szükség. 
A díszítéshez szalagokat is használhatsz.

Kend be az egyik szív egyik felét ragasztóval, tegyél 
rá egy pálcikát (ahogy a képen látod), és helyezd rá 
a másik szívet úgy, hogy a pálcika a két szív között, 
a ragasztós oldalakon legyen. A szívek alá köthetsz 
masnit is egy szép szalagból. A kész pálcát szúrd 
egy cserepes növény földjébe, de vigyázz, hogy 
meg ne sértsd a növény gyökereit! 


