


HOZZÁVALÓK 

• 24 darab kis- és közepes     

   méretű lekvárosüveg  

   fedővel együtt  

• számok (sablon segítségével)  

• matt fehér és piros  

   festék spray  

• fekete szövegkiemelő  

• fehér tálca  

• Raffaello

MINDEN NAPRA  
EGY PRALINÉ

Fesd be az üvegek külső oldalát és a 
fedelüket pirosra és fehérre, majd 
hagyd őket teljesen megszáradni.  
A sablon segítségével vágd ki a 
számokat tartalmazó címkéket és 
színezd ki őket. Az üvegeket töltsd meg 
Raffaellóval, majd csavard rá a 
tetejüket. Az 1-től 24-ig terjedő 
számokat ragaszd rá az üvegfedelekre, 
majd rendezd el az üvegeket a tálcán.

A ‘Minden napra egy Praliné’ sablonját  
a dokumentum végén találod.
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Minden napra egy Praliné
1. oldal

Minden napra egy Praliné
2. oldal



A ‘Mikuláslány’ sablonját  
a dokumentum végén találod. 
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MIKULÁSLÁNY

Tedd ki a csizmát Mikulás napján 
(december 6-án), és rakd tele díszes 
ágakkal és vékony gallyakkal.  
A sablon segítségével vágj ki a 
kartonpapírból kerek címkéket,  
és a lyukasztógéppel üss rajtuk 
egy-egy lyukat. A kétoldalas ragasztó- 
szalag segítségével rögzíts az összes 
címkéhez egy-egy szem csokoládét, 
majd fűzz át a lyukon valamilyen 
szalagot. A címkéket, csecsebecséket  
és fenyőtobozokat akasztgasd fel az 
ágakra.

Több mint 30 ötlet
és útmutató a

FERREROUNNEPIDEKOR.HU
weboldalon

HOZZÁVALÓK
• Piros női csizma vagy     dekorációs csizma  • fehér ágak és fenyőtobozok     (dekorációs bolt)  • korallszínű és fehér     dekorációs karton  • olló  

• lyukasztógép  • keskeny rózsaszínű vagy     fehér szalag  
• kétoldalas ragasztószalag  • piros csecsebecsék  • Mon Chéri

Etikettek

Édes karácsonyi cimkeMikulás lányNosztalgikus hangulatban 



HOZZÁVALÓK
• Arany, fehér és fekete  

  dekorációs karton  

• számok 1-től 24-ig  

  öntapadós fóliából vagy  

  fekete és fehér festék spray  

• olló  
• vonalzó  
• tálca  
• dekorációs műhó 

• Ferrero Rocher

ADVENT A RENGETEGBEN

A sablon segítségével vágj ki külön-
böző méretű karácsonyfákat a 
dekorációs kartonból, ragaszd vagy 
írd rájuk a számokat, majd hajtsd 
hátra a fák tövét úgy, hogy felállít-
hasd őket. Rendezd el a fákat a tálcán 
erdőszerűen, és szórd meg őket egy 
kis dekorációs műhóval.  
Rejts el minden egyes fa mögé egy 
Ferrero Rocher-t, hogy minden napra 
jusson egy édes adventi meglepetés.
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Az ‘Advent a rengetegben’ sablonját  
a dokumentum végén találod. 

Advent a rengetegben



A ‘Skandináv advent’ sablonját  
a dokumentum végén találod. 
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SKANDINÁV 
ADVENT

A sablon segítségével vágj ki négy 
címkét a fehér kartonpapírból.  
Írd rájuk a számokat egytől négyig,  
a lyukasztógéppel üss mindegyikre  
egy lyukat és a drót segítségével 
rögzítsd őket a gyertyákhoz.  
Helyezd a gyertyákat a gyertyatartók-
ba, és rendezd el őket a dísztárgyakkal 
és a Raffaellóval megtöltött tálkákkal 
együtt egy polcon vagy tálalóasztalon.

Javaslat: a modern, geometrikus formá- 
jú gyertyatartók és tálkák kifejezetten 
skandináv hangulatot kölcsönöznek az 
összeállításnak.

HOZZÁVALÓK
• Ezüstszínű vékony     viaszgyertyák  • különböző magasságú     gyertyatartók • egy üvegváza  • olajfa ágak  

• kisméretű porcelántálkák  • fehér vagy ezüstszínű    csecsebecsék (pl. felesleges    darabok a karácsonyi    dekorációs dobozból)  • fehér dekorációs karton  • piros akrilesték és kis ecset    vagy piros filctoll  • lyukasztógép  • piros drót (kreatív hobby bolt) • Raffaello 

Skandináv advent



HOZZÁVALÓK
• Egy nagy, kerek tálca  

• kis üvegtányér üvegtetővel  

• üveg váza  
• dekoratív ágak  

• papírdíszek (pl. legyezők)  

• nagy- és közepes méretű  

   piros csecsebecsék  

• piros méhsejtes dekorációk  

• piros varrócérna  

• 4 darab piros színű  

  oszlopgyertya  

• Mon Chéri

PIROS KARÁCSONY

Tedd a tálcát egy asztalra vagy tálaló- 
asztalra. Rendezd el a vázában az 
ágakat, és helyezd a vázát a tálcára. 
Díszítsd fel az ágakat a papírdíszekkel. 

Az üvegtányérra tegyél néhány szem 
Mon Chérit, majd helyezd rá a fedelét. 
A lefedett üvegtányért, az oszlopgyer- 
tyákat és a csecsebecséket rendezd el  
a tálcán. Ügyelj arra, hogy elég helyet 
hagyj a dekorációs elemek és a gyer- 
tyák között.…
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EVŐESZKÖZ 
FÁCSKA

A sablon segítségével rajzolj karácsony-
fákat a kartonpapírra, majd vágd ki 
őket. A sablon segítségével vágj a fákba 
két kis hasítékot. Minden vendég terí- 
tékére helyezz el egy-egy fát, és óvato- 
san csúsztasd át a hasítékokon az evő- 
eszközöket. Minden fa tetejére helyezz 
el egy Ferrero Rocher-t, hogy a vendé- 
geidnek igazán szívélyes fogadtatásban 
legyen része.

Az ‘Evőeszköz Fácska’ sablonját  
a dokumentum végén találod. 

HOZZÁVALÓK
• Aranyszínű dekorációs karton    különböző árnyalatokban    és mintákkal  

• ceruza  
• vágószerszám és vágóalátét    vagy éles olló  

• vonalzó  
• Ferrero Rocher  

Evőeszköz fácska



POMPÁS TÁLALÁS

Tekerd fel az asztalkendőket, tekerd 
őket körbe egyszer a szaténszalaggal, 
majd a tetején kösd meg. Fogj két fehér 
tollat, és csúsztasd be őket a szalag alá 
úgy, mintha egy angyal szárnyai 
lennének; díszítsd Ferrero Rocher-val.

Javaslat: A feldíszített asztalkendőből 
ültető kártya lesz, ha elhelyezel rajta 
egy névkártyát.
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HOZZÁVALÓK
• Fehér vászon asztalkendők  

• fehér madártollak  

  (kreatív hobby bolt)  

• fehér szaténszalag  

• Ferrero Rocher
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ÉSZAKI FÉNY

A fenyőtobozt fesd fehérre, és hagyd 
teljesen megszáradni. Tedd a tálcát az 
asztal közepére, és helyezd el rajta a 
vázát az ágakkal. A kis tálkákat töltsd 
meg Raffaellóval, és rendezd el őket a 
tálcán a csecsebecsékkel, a fenyőto-
bozzal és a gyertyákkal együtt.

HOZZÁVALÓK
• Egy darab nagy fenyőtoboz  • fehér festék sprayt  • kerek tálca  

• fehér porcelánváza  • olajfa vagy eukaliptusz ágak  • kis- és közepes méretű,    ezüstszínű csecsebecsék  • 2 darab fehér oszlopgyertya  • kis tálkák, pl. talpas tálka • Raffaello papírtasakban     (négydarabos csomag) 



HOZZÁVALÓK
• Fehér dekorációs karton  

• lyukasztógép  

• toll vagy zselés toll  

• fehér vászon vagy batiszt  

  asztalkendők (a sajátod,  

  ha van, vagy beszerezheted  

  a bolhapiacon vagy egy  

  áruházban)  

• keskeny piros szalag  

• kicsi, aranyszínű csecsebecsék  

• kétoldalas ragasztószalag 

• Mon Chéri

NOSZTALGIKUS 
HANGULATBAN

Az asztalkendőt hajts ketté három- 
szög alakúra. Fektesd le az asztalra a 
hegyével felfelé, és a két sarkát jobb- 
és baloldalról hajtogasd be a közepére.

Az asztalkendő tornyocskák közepét 
kösd át egy darab szalaggal. A sablon 
segítségével minden vendég számára 
vágj ki egy címkét a fehér kartonpapír-
ból, üss rájuk egy lyukat és írd rájuk a 
vendégeid nevét.  
A szalagra fűzz rá egy kis csecsebecsét 
és a címkét, és egy masnival rögzítsd 
az asztalkendőhöz. Végezetül a kétol- 
dalas ragasztószalag segítségével édes 
meglepetésként erősíts mindegyik 
címkéhez egy Mon Chérit. 

Javaslat: vigyél még egy kis színt a 
kompozícióba, és körülbelül 30 cm 
távolságról szórj egy kis festéket a cím-
kékre. Hagyd teljesen megszáradni, 
majd írd fel rájuk a neveket és rögzítsd 
hozzájuk az édességeket.
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A ‘Nosztalgikus hangulatban’ sablonját  
a dokumentum végén találod. 

Etikettek

Édes karácsonyi cimkeMikulás lányNosztalgikus hangulatban 
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ÉDES ANGYAL

A sablon segítségével vágj ki 
szárnyakat a kartonpapírból, 
lyukaszd ki őket és a szalaggal 
kötözd őket az üvegek nyakára. 
Töltsd meg az angyalokat Ferrero 
Rocher-val, és tetszőlegesen 
rendezd el őket az asztalon.

HOZZÁVALÓK
•Aranyszínű vagy arany mintás    dekorációs karton  • ceruza  

• vágóeszköz és vágóalátét     vagy olló 
 • lyukasztógép  • keskeny aranyszínű szalag  • kisméretű, gömbszerű    tölcsérnyakú üvegek és vázák  • Ferrero Rocher 

Az Édes angyal’ sablonját  
a dokumentum végén találod. 

Édes angyal



HOZZÁVALÓK
• Piros nemezből készült szalag  

  (rövidáru üzletben vagy  

  kreatív hobby boltban kapható,  

  egy fához körülbelül 35-70 cm 

  hosszú szalag szükséges)  

• erős fonal és hegyes, vastag tű  

  (vagy közepesen erős drót)  

• aranyszínű gyöngyök  

• szatén szalag  

• kétoldalú ragasztószalag  

• fehér csomagolópapírba  

  csomagolt ajándék  

• Mon Chéri

A MI KICSI 
KARÁCSONYFÁNK

Fűzd be a fonalat a tűbe és fűzz rá 
egy szem gyöngyöt is, majd formáld 
meg az első hurkot a filcszalagból és 
húzd át rajta a fonalat. Ismételd meg 
ezt az eljárást többször egymás után, 
fokozatosan csökkentve a hurok 
méretét. Ahhoz, hogy a fád stabil 
legyen, a hurkoknak szorosan kell 
követniük egymást, és a fonalat jól 
meghúzva kell őket egymáshoz 
rögzíteni. A kétoldalú ragasztószalag 
segítségével ragassz egy-egy Mon 
Chérit a fonalhoz a fák tövében,  
és az ajándékot díszítsd a fával.
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3D KARÁCSONYFA

Csomagold be az ajándékot az arany- 
színű papírba. A sablon segítségével a 
krémszínű csomagolópapírba óvatosan 
vágj bele egy nagy fél karácsonyfát, 
vagy több kicsi fél karácsonyfát.  
A krémszínű csomagolópapírral bo- 
rítsd be az aranyszínű csomagolópa-
pírt, majd hajtogasd ki a fát/fákat.  
Az ajándékra vagy a címkéjére ragassz 
fel egy Ferrero Rocher-t a kétoldalas 
ragasztószalaggal.

Javaslat: azt is megteheted, hogy az 
ajándékot először a krémszínű csoma- 
golópapírba csomagolod, és a fél kará- 
csonyfákat az aranyszínű papírba vá- 
god bele, és ebbe csomagolod bele má- 
sodszor az ajándékot. A két változat 
vegyítésével csodálatos ünnepi 
ajándékkompozíciót készíthetsz.

A ‘3D karácsonyfa’ sablonját  
a dokumentum végén találod. 

HOZZÁVALÓK
• Arany- és krémszínű   csomagolópapír  • kétoldalas ragasztószalag  • ceruza  

• vágóeszköz és vágóalátét   vagy éles olló  
• Ferrero Rocher  

3D karácsonyfa

csomagoló papír



HOZZÁVALÓK
• Piros színű dekorációs karton  

• ceruza  

• vonalzó  

• élkarcoló eszköz  

• vágóeszköz és vágóalátét 

   vagy olló  

• hobbyragasztó  

• keskeny aranyszínű szalag  

• kétoldalas ragasztószalag 

• Mon Chéri

A TÉLAPÓ HÁZA

A sablon segítségével vágd ki a piros 
kartonpapírból a ház sablonját.  
Az élkarcoló eszköz (vagy egy olló 
szárának a tompa fele) és egy vonalzó 
segítségével óvatosan hajtogasd be a 
vonalak mentén.  
Ragaszd össze a házat, és a megjelölt 
pontokon üss lyukakat a lyukasztó- 
géppel. Fűzd át a lyukakon a szalagot, 
köss belőle masnit és a kétoldalas 
ragasztószalaggal ragassz a közepébe 
egy Mon Chérit.
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A ‘Télapó háza’ sablonját  
a dokumentum végén találod. 

A Télapó háza
1. oldal

Az egyes részt a második részhez csatolni!



15

MEGLEPŐ FIGYELMESSÉG

Rendezd el úgy a becsomagolt 
ajándékokat egy könyvespolcon 
vagy tálalóasztalon, hogy egy fát 
alkossanak. Az ajándékfa külső 
„csúcsait” díszítsd fel Ferrero 
Rocher-kkal. A kétoldalas ragasz-
tószalag segítségével a csillagdísz 
közepére is ragassz egy Ferrero 
Rocher-t, majd a falnak támasztva 
tedd a csillagot a legfelső ajándék 
tetejére.

HOZZÁVALÓK
• Ajándékok aranyszínű,    krémszínű és fehér    csomagolópapírba csomagolva    (egyszínű és mintás vegyesen)  • dekorációs csillag (pl. szalmából)  • kétoldalas ragasztószalag • Ferrero Rocher



HOZZÁVALÓK
• Fehér doboz 

  (kreatív hobby bolt) 

• keskeny piros és mintás szalag  

• betű gyöngyök  

• kétoldalas ragasztószalag

• Raffaello

ÜZENET A CSOMAGON

Csomagold be az ajándékokat a fehér 
dobozokba. Fűzd fel a betű gyöngyö- 
ket a keskeny szalagra úgy, hogy a 
megajándékozott személy nevét vagy 
egy rövid üzenetet  
– például „Karácsony vagy „Neked” 
– alkossanak. Kösd rá az ajándékokra. 
A mintás szalagból készíts masnit,  
és kösd rá az ajándékra. A kétoldalas 
ragasztószalag segítségével rögzíts 
hozzá egy-egy Raffaellót.
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ÉDES KARÁCSONYI 
CIMKE 

A sablon segítségével vágj ki 
címkéket a kartonpapírból, és a 
lyukasztógéppel készíts rájuk 
egy-egy lyukat. A címkére ráírhatod 
a megajándékozott nevét, és a 
guminyomdával tetszés szerint 
mintákat vagy ünnepi jelképeket 
nyomtathatsz rájuk. A kétoldalas 
ragasztószalaggal rögzíts minden 
címkére egy-egy Mon Chérit, és a 
szalaggal vagy pékzsineggel kösd rá 
az ajándékokra.

HOZZÁVALÓK
• Fehér, piros, rózsaszínű és    korallszínű dekorációs karton  • vágóeszköz és vágóalátét   vagy olló  

• lyukasztógép  • keskeny szalag vagy pékzsineg  • guminyomda és tintapárna  • fekete zselés toll  • kétoldalas ragasztószalag  • Mon Chéri

Az ‘Édes karácsonyi cimke’ sablonját  
a dokumentum végén találod. 

Etikettek

Édes karácsonyi cimkeMikulás lányNosztalgikus hangulatban 



HOZZÁVALÓK
• Levegőn száradó  

   modell agyag  

• hópihe formájú kiszúró  

• hosszú fa hurkapálcikák  

• kis csipketerítők vagy  

   csipke anyagdarabok  

• fehér csomagolópapír  

  (egyszínű vagy mintás)  

• keskeny piros szalag  

• piros madártollak  

  (kreatív hobby bolt)  

• kétoldalas ragasztószalag  

• Raffaello

ELEGÁNS HÓPELYHEK

Nyújtsd ki a modell agyagot és szúrj 
ki belőle hópiheformákat.  
A csipkés anyaggal nyomj mintákat a 
még nedves hópihék sarkaiba, készíts 
rá egy kis lyukat és a csomagoláson 
található útmutató szerint hagyd 
megszáradni őket.  
Az ajándékokat csomagold be a fehér 
papírba, és kösd át őket a szalaggal. 
Mindegyik ajándékra tegyél egy saját 
készítésű címkét, tollakat és egy 
Raffaellót.
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ÜNNEPI KOSZORÚ 
SZALAGDÍSZÍTÉSSEL

A fenyőtobozokat, a csillagot és a fa 
díszeket erősítsd hozzá egy csokor 
szalaghoz. Egy körülbelül 40 cm 
hosszú vékony szalagot díszíts fel 
Mon Chérivel. Ehhez a kétoldalas 
ragasztószalaggal tapassz össze 
két-két Mon Chérit úgy, hogy 
közöttük legyen a szalag.  
A félgömb alakú csecsebecsét töltsd 
meg Mon Chérivel.  
Az egészet rögzítsd a koszorúra, és 
tetszőleges helyre akaszd fel. 

HOZZÁVALÓK
• Fenyőkoszorú (virágüzlet)  • piros és aranyszínű szalagok  • egy darab fehér dekorációs    csillag és kisméretű fa díszek    ízlés szerint (dekorációs bolt)  • fehérre festett fenyőtobozok    (dekorációs boltból vagy    házilag készített)  • egy darab félgömb alakú    műanyag csecsebecse    (dekorációs bolt)  • kétoldalas ragasztószalag  • Mon Chéri  



HOZZÁVALÓK
• Fenyőtobozok  

• ágak  
• fehér festék spray  

• közepesen széles  

  és széles szalag  

• hópihe formájú díszek  

• Karácsonyfa díszek  

• kétoldalas ragasztószalag  

• Raffaello

ÜDVÖZLET A TÉLI 
ERDŐSÉGBŐL

A fenyőtobozokat és az ágakat fújd be 
fehér festékkel, és hagyd teljesen meg- 
száradni. Kösd a fenyőtobozokat, 
ágakat, hópihéket és a díszeket a sza- 
lagokra. A Raffaellókat a kétoldalas 
ragasztószalag segítségével ragaszd 
 fel két-három szalagra.  
A szalagokat fogd össze egy csokorba, a 
felső végüket rögzítsd egy masnival,  
és akaszd fel például egy ajtóra. 
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ARANY CSENGETTYŰK

A csengettyűket fűzd fel sorban, 
egymás mellé a huzalra, majd 
hajlítsd meg koszorúformára.  
A kétoldalas ragasztószalag segít- 
ségével egymástól egyforma távol- 
ságra ragasztgass Ferrero Rocher-
kat a koszorúra. A koszorú tetején, 
középre köss egy nagy masnit, 
díszítsd fel néhány aranyszínű 
karácsonyfadísszel (pl. kis trombi- 
tákkal), majd akaszd fel a koszorút.

HOZZÁVALÓK
• Kb. 40 cm hosszú vastag kötöző    huzal (kreatív hobby bolt vagy    virágüzlet)  

• nagy aranyszínű csengettyűk    (körülbelül 50 darab,    kreatív hobby boltból)  • széles aranyszínű szalag  • kétoldalas ragasztószalag  • aranyszínű karácsonyfadíszek  • Ferrero Rocher



HOZZÁVALÓK
• 12-16 kis csipketerítő  

  (saját készletből vagy a 

   bolhapiacról)  

• textilkeményítő  

• kétoldalas ragasztószalag  

• porcelán tálka  

• ezüstszínű és fehér csecsebecsék  

  (pl. megmaradt darabok a  

  karácsonyi dekorációs dobozból)  

• világos színű ünnepi dekorációs 

 kellékek tetszés szerint 

• Raffaello papírtasakban  

  (négydarabos csomag)

HÓZÁPOR

A használati útmutató szerint keményítsd ki a kis 
csipketerítőket, és hagyd őket teljesen megszáradni. 
Mindegyik kis terítőn készítsd négy-négy pici tapadós 
felületet a kétoldalas ragasztószalaggal, és rögzítsd 
őket hópiheszerűen az ablaktáblához. Az ablak-
párkányon rendezz el egy Raffaellóval megtöltött 
tálkát, a csecsebecséket és a többi dekorációs kelléket. 

Javaslat: a színes vagy kissé már viseltes csipket-
erítőket a keményítést követően egyszerűen fújd be 
fehér festék spray-vel. A kompozíciót papírból készült 
csipketerítőkből is elkészítheted (szupermarketekben 
kapható).
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LEBEGŐ GÖMBVARÁZS 

Az ágat fesd fehérre, és hagyd 
teljesen megszáradni.  
Rögzítsd egy lámpához, például az 
ebédlőasztal fölé. A félgömb alakú 
díszeket töltsd meg Raffaellóval. 
Az ágat díszítsd fel a csokoládéval 
töltött és piros csecsebecsékkel.

HOZZÁVALÓK
• Érdekes formájú faág  • fehér festék spray  • erős nylonzsineg  • félgömb alakú üveg    vagy műanyag csecsebecsék    (áruház vagy dekorációs bolt)  • kisméretű piros díszecskék  • szalag  

• Raffaello

HOZZÁVALÓK
• 12-16 kis csipketerítő  

  (saját készletből vagy a 

   bolhapiacról)  

• textilkeményítő  

• kétoldalas ragasztószalag  

• porcelán tálka  

• ezüstszínű és fehér csecsebecsék  

  (pl. megmaradt darabok a  

  karácsonyi dekorációs dobozból)  

• világos színű ünnepi dekorációs 

 kellékek tetszés szerint 

• Raffaello papírtasakban  

  (négydarabos csomag)



HOZZÁVALÓK
• Aranyszínű képkeret  

• vékony szalag  

• rajzszegek  

• Karácsonyi képeslapok  

• díszes csipeszek  

• karácsonyfadíszek  

  (pl. megmaradt darabok  

  a karácsonyi dekorációs dobozból)  

• kétoldalas ragasztószalag  

• kis üvegtálka 

• Mon Chéri
ÜNNEPI POSTA

Feszíts ki két-három sor szalagot a keretben, és rögzítsd 
őket a keret hátuljához a rajzszegekkel.  
A kétoldalas ragasztószalag segítségével díszítsd fel a 
karácsonyi levelezőlapokat pralinékkal, és a karácsony- 
fadíszekkel együtt csíptesd fel őket a kifeszített 
szalagokra. A képkeretet helyezd a falhoz támasztva egy 
polc vagy tálalóasztal tetejére. Egy tálka Mon Chéri finom 
élvezetet kínál annak, aki a képekben gyönyörködik. 
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Ó, SZÉP FENYŐ 

Egy háromsoros karácsonyfa elkészítéséhez vágj ki 
három darab 12 cm, 9 cm és 6 cm oldalhosszúságú 
vagy 15, 18 és 21 cm oldalhosszúságú négyzetet.  
A sablon útmutatását követve hajtogasd és állítsd fel 
őket, majd díszítsd a fákat Ferrero Rocher-val és az 
apró, aranyszínű csecsebecsékkel. Végezetül rendezd 
el őket egy tálalóasztalon. 

Javaslat: aki szeretne a hagyományos karácsonyfától 
egy kicsit eltérő dekorációt, az a megtöltött origami 
fát arra is felhasználhatja, hogy az ajándékokat 
tartalmazó asztalt elragadó színfolttá varázsolja.

HOZZÁVALÓK
• Aranyszínű képkeret  

• vékony szalag  

• rajzszegek  

• Karácsonyi képeslapok  

• díszes csipeszek  

• karácsonyfadíszek  

  (pl. megmaradt darabok  

  a karácsonyi dekorációs dobozból)  

• kétoldalas ragasztószalag  

• kis üvegtálka 

• Mon Chéri

Az ‘Ó, szép fenyő’ sablonját  
a dokumentum végén találod. 

HOZZÁVALÓK• Origami vagy kraft papír  
• vonalzó  • vágóeszköz és vágóalátét  

• kicsi, aranyszínű csecsebecsék  
• Ferrero Rochero

Ó, szép fenyő

Az első négyzetet egyszer átlósan behajtani,
majd széthajtani.

A fenyo”k négyzet
alakú, különbözo”
méretu”
papírlapokból
készülnek:
15, 18 és 21 cm.

Még egyszer a másik átlón behajtani, majd vissza.

Félbehajtani, majd visszahajtani.

Még egyszer félbehajtani, majd visszahajtani.

A piramist felfordítani, hogy a csúcs lefelé nézzen.
Az elso” hajtogatott részt balra felnyitni, majd lefelé
hajtani, majd a résbe (oldalak között) tolni.
Ezzel lesz �x a �gura. A többi oldallal ezt ugyanígy
el kell végezni.

Figurát álló helyzetbe rakni.

Két további �gurát (különböző méretekben)
ugyanígy hajtogatni, majd a három elemet
egymásra helyezni.

A felfelé nézo” háromszög alsó részét felhajtani.

A kifelé hajtott háromszöget középen felhajtani,
és a háromszög jobb külso” éléhez igazítani.

A hajtott részt laposra nyomni,
hogy egy alapot képezzen.
A többi három oldallal úgyanígy kell eljárni,
ezáltal létrejön egy piramis.

A négy sarkot középre hajtogatni.

A sarkok befelé nézzenek.

Az átlókat felfelé hajtani: az elso” átlót a sarkánál
megfogni, összeszorítani és eközben felfelé tolni.
A második átlóval ugyanez a feladat.

Csillagalakot formázni, úgy, hogy a belso”
élek összeérnek.
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HOZZÁVALÓK
• Kisebb gallyak  

• fenyőtobozok  

• fehér festék spray  

• 1-2 kisebb fehér váza  

• apró fehér és  

   ezüstszínű csecsebecsék  

• 1-2 négyzet vagy téglalap 

   alakú üveg tároló  

• porcelán figurák  

• kisebb talpas üvegedények  

• dekorációs műhó  

• Raffaello papírtasakban  

  (négydarabos csomag)

TÉLI MESE

A gallyakat és a fenyőtobozok fújd le fehérre, és hagyd teljesen megszáradni.  
A gallyakat rendezd el a vázákban, díszítsd fel őket az apró csecsebecsékkel.  
Az üveg tárolót állítsd tetszőleges helyre, és helyezd el benne a porcelán- 
figurákat és a vázákat. Tetszés szerint megszórhatod az egészet dekorációs 
műhóval. A tálkákba tegyél pár szem Rafaellót, és add ezt is a kompozícióhoz. 
Végső simításként add hozzá a csecsebecséket és a fenyőtobozokat.

Javaslat: Van használaton kívüli akváriumod? Ezzel az ötlettel újjászülethet.  
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CSIPKÉS TÉLI ERDŐ

Mindegyik papírterítőből vágj ki 
egy negyedet, tekerd fel őket 
tölcsérformájúra, és a széleiket 
ragaszd össze. Egy-egy fa 
elkészítéséhez használj fel három 
papírterítő tölcsért úgy, hogy 
felhúzod őket egymás fölé egy 
hurkapálcikára; távolságtartónak 
tegyél közéjük fagyöngyöket.  
Egy csepp ragasztóval rögzítsd őket 
a helyükön. A könnyű habtáblát 
borítsd be papírral vagy anyaggal, 
szúrd bele a fácskákat és díszítsd fel 
kis csecsebecsékkel és Raffaellóval. 

HOZZÁVALÓK
• Kerek, papírból készült     kis csipketerítők 2-3 különböző     méretben • hobbyragasztó  • fa hurkapálcikák  • fából készült fehér gyöngyök  • kicsi fehér csecsebecsék  • 1 darab könnyű habtábla vagy   vékony hungarocell lap    (körülbelül 20 cm széles és    50 cm hosszú, dekorációs vagy    barkácsboltból)  • fehér papír vagy világos színű    textilanyag (valamivel nagyobb,    mint a tábla) 

• Raffaello papírtasakban    (négydarabos csomag)
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ROCHER FÜZÉR

A doboz fészkeit béleld ki a szalvétákkal. 
Töltsd meg őket papír- és karácsonyfa- 
díszekkel és Ferrero Rocher-val.  
A dobozokat egymáshoz képest kissé 
elforgatva tedd egymás tetejére,  
és helyezd el például egy tálalóasztalon.

HOZZÁVALÓK
• Régi díszcsomagoló dobozok    (saját készletből vagy a    bolhapiacról)  

• koktélszalvéta vagy mini    szalvéta  
• fehér, aranyszínű vagy mintás    papírból készült papírdekorációk • karácsonyfadíszek    (pl. felesleges darabok a    karácsonyi dekorációs dobozból)  • Ferrero Rocher



Minden napra egy Praliné
1. oldal



Minden napra egy Praliné
2. oldal



Etikettek

Édes karácsonyi cimkeMikulás lányNosztalgikus hangulatban 



Advent a rengetegben



Skandináv advent



Evőeszköz fácska



Édes angyal



3D karácsonyfa

csomagoló papír



A Télapó háza
1. oldal

Az egyes részt a második részhez csatolni!



A télapó háza
2. oldal

Az egyes részt a másodikhoz csatolni!

csatolni



Ó, szép fenyő

Az első négyzetet egyszer átlósan behajtani,
majd széthajtani.

A fenyo”k négyzet
alakú, különbözo”
méretu”
papírlapokból
készülnek:
15, 18 és 21 cm.

Még egyszer a másik átlón behajtani, majd vissza.

Félbehajtani, majd visszahajtani.

Még egyszer félbehajtani, majd visszahajtani.

A piramist felfordítani, hogy a csúcs lefelé nézzen.
Az elso” hajtogatott részt balra felnyitni, majd lefelé
hajtani, majd a résbe (oldalak között) tolni.
Ezzel lesz �x a �gura. A többi oldallal ezt ugyanígy
el kell végezni.

Figurát álló helyzetbe rakni.

Két további �gurát (különböző méretekben)
ugyanígy hajtogatni, majd a három elemet
egymásra helyezni.

A felfelé nézo” háromszög alsó részét felhajtani.

A kifelé hajtott háromszöget középen felhajtani,
és a háromszög jobb külso” éléhez igazítani.

A hajtott részt laposra nyomni,
hogy egy alapot képezzen.
A többi három oldallal úgyanígy kell eljárni,
ezáltal létrejön egy piramis.

A négy sarkot középre hajtogatni.

A sarkok befelé nézzenek.

Az átlókat felfelé hajtani: az elso” átlót a sarkánál
megfogni, összeszorítani és eközben felfelé tolni.
A második átlóval ugyanez a feladat.

Csillagalakot formázni, úgy, hogy a belso”
élek összeérnek.
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