
HULLÁMPAPÍR

Szín beismerése

Barkácsötletek hullámpapír-
ból? Talán a hullámpapírt
csak csomagolási alapa nyag -
ként ismeri? A vékony bor-
dázott színes hullámpapír
vagy „mikrohullám“, „deko-
hullámpapír“ vagy „színes-
hullám“ csábít sokféle
egyedi, dekoratív és prakti-
kus dolog elkészítésére. 

A hullámpapír olyan különböző el -
készítési lehetőségeket kínál, hogy az
ötletek ehhez szinte kimeríthetetlenek.

Nézze át az ön alapanyagkínálatát
és ön rá fog jönni, hogy nagyon jó
szórakozás a különböző dolgokat
kombinálni hullámpapírral, pl.: dekor -
gumi, színes karton, fotokarton, krepp -
papír, szalag, virág, szövet, termé -
szetes anyagok, stb. A kizárólag
hullám papírból készült dolgoknak is
megvan a különlegességük a szer-
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kezetük miatt és a különböző szí-
nek kombinációjával dekoratív szín-
játéká bontakozik ki. 

Érdemes tudni az alapanyagról:
A hullámpapír nálunk 10 különböző
színben kapható. Az egyik oldala
finom hullámos, a hátoldala síma,
ahol mindkét oldal színezett. A hul-
lámpapír 100%-ban újrahasznosít-
ható és ezáltal egy közkedvelt és
környezetbarát munkadarab. Mérete:
50 cm x 70 cm (10 ív / csomag).
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róperemet, a hullámmal felfelé,
ragasszuk fel és a gyerekek kedve
szerint díszítsük további papírcsí-
kokkal, stancolt filcrészekkel, fago-
lyókkal, dekorgumival stb. 

BARKÁCSTIPP: 2. NEHÉZSÉGI FOKOZAT

EGYSZERÛ VIRÁGCSEREPEK

Virágvarázslat
1 Először mérjük le a cserép kerüle-
tét (plusz 1 cm-t adjunk hozzá a
ragasztáshoz) és a magasságát a
hullámos perem aljáig, vágjuk ki hul-
lámpapírból, ragasszuk össze cső
alakra és rögzítsük gémkapoccsal.
Most ide beakaszthatjuk a cserepet.
2 Vágjunk hullámpapír csíkokat (szé-
lesség: 2 cm, hossza: cserépkerület)
és ragasszuk egymásra úgy, hogy a
cserép vastagságát elérjük. 3 Végül
vágjunk ismét egy 4 cm-es csíkot a
cserépkerülethez illően és lássuk el
a felső peremét hullámmal. 4 A zá -

HULLÁMPAPÍR

1 Először készítsünk három hullám-
papír gyöngyöt. Ehhez készítsünk
6 x 6 cm-es vágásokat, pirosban,
tekerjük fel szorosan és ragasszuk
össze. Ezután vágjunk 10 cm hosz-
szú és 2,5 cm széles csíkokat, két -
szer a sárgából és egyszer a sötét-
kékből. Most ezeket tekerjük minden
piros gyöngy köré és ragasszuk rá.
Ezután készítsünk kettő sötétkék és
egy sárga színű, 1-1 cm széles és
17 cm hosszú csíkokat. Ezeket szin-
tén rögzítsük középen és ragasz-
szuk körbe Pailettákkal. 2 A hangru-
dakat rögzítsük egy-egy szálra.
Ezután ízlés szerint fűzzünk rá fel-
váltva paillettákat, Rocailles-t, fa gyön -
gyöket és hullámpapír-gyöngyöket.

BARKÁCSTIPP: 3. NEHÉZSÉGI FOKOZAT

HULLÁMPAPÍR

ki a hal farkát hullámpapírból és rögzít-
sük a csúccsal a haltesthez. 2 Készítsük
el a fejrészt a minta szerint színes
papírból és kúp formában ragasz-
szuk egymásra. A szemeknek stan-
coljunk ki halanként 2 fehér korongot
és ragasszunk rá strasszköveket. A
kész fejrészt kenjük be ragasztóval és
rögzítsük a testhez. Most egy gom-
bostűvel szórjunk egy lyukat, húz-
zuk át rajta az ezüstdrótot és
fűzzünk rá gyöngyöket. 3 Az aludró-
tot hajlítsuk meg a minta szerint és
kössük össze egy kb. 15 cm hosszú
drótdarabbal mindkét oldalát. A kész
halakat rögzítsük ezüstdróttal. 4 A
táblának a hullámpapírt és a fehér

BARKÁCSTIPP: 4. NEHÉZSÉGI FOKOZAT

AJTÓTÁBLA 

„Tengerre“ fel

1 Vágjunk ki a halaknak 3 hosszúkás
háromszöget 22 x 7 x 7 cm-es méret-
ben a hullámpapírból. A szélesebbik
oldalától tekerjük fel, a belsejét kenjük
be ragasztóval és a csúcsos végét pil-
lanatragasztóval ragasszuk rá. Vágjuk

SZÉLMADÁR 

Átrepülő

HANGJÁTÉK

Összhangban

csíkokat kell felrögzítenünk hátra fa -
roknak egy tûzőgéppel. Fed jük le a
tûzött kapcsokat színes kartoncsíkok-
kal (2 x 31 cm). Készítsünk két lyu-
kat a fejébe, fűzzünk át egy zsinórt
és csomózzuk meg. Így el is készült
egy csodás szélmadár!

1 Vágjunk ki a hullámpapírból egy 30
x 2 cm nagyságú téglalapot, formáljuk
hengerré, ragasszuk a végeit egy-
másra majd rögzítsük két gémkapocs -
csal. 2 Egy kis tányér segítségével
rajzoljunk egy kört (Ø 14 cm) a
papírra, vágjuk ki és felezzük meg.
Ragasszuk fel mindkét fél darabot
szárnyaknak jobbra és balra a
papírhengerre. 3 Vágjunk ki csőrnek
egy 6 x 8 x 8 cm-es háromszöget a
karton elejére. Végezetül rögzítsük
a rezgő szemeket és a krepp-papírt
vágjuk sok 2 cm széles csíkokra. 
4 Most már csak a színes krepp-papír-
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ALAPANYAG
Hullámpapír
Olló
Ragasztóanyag
Gémkapocs
kül. díszítőanyag

ALAPANYAG
Hullámpapír: sárga, piros, sötétkék
Színes papír: sárga, sötétkék
1 Fagolyó, Ø 2 cm
különböző Rocailles és Pailletta
Hangrudak, fehér szál, színes fagyöngy
Olló, ragasztóanyag

3 A nagy fagyöngy köré tekerjünk
sárga hullámpapírból egy „koron got“.
Ehhez ragasszunk egymásra három,
1 cm széles és 7 cm hosszú, csíkot.
A két rövidebb gyöngyszálat az utol-
só fonatba beragasztjuk. 4 A hosz-
szabb gyöngyszálat a nagyobb
fagyöngyön átfűzzük és fűzünk
hozzá még fagyöngyöt.  Kész is van
ezzel az egyedülálló hangjáték!

ALAPANYAG
Hullámpapír: világoskék, királykék
Színes papír: sötétkék, világoskék, fehér
70 Rocailles
18 Swarovski csiszolt üveggyöngy Ø 4 mm
4 Csiszolt üveggyöngy Ø 8 mm
Alumíniumdrót Ø 2 mm, ezüstdrót
6 Strasszkő, gombostű
Kék stift, lyukasztó, olló, ragasztóanyag

színű papírt vágjuk ki a minta alapján
és rögzítsük világoskék színű papíron.
Körben, egy kb. 2 mm széles perem-
mel, vágjuk ki. A fehér színű papírra,
fessük fel a feliratot úgy, mint egy kör-
vonalat majd ragasszuk a hullámpapír-
ra. Már csak a táblát kell a dróthoz
rögzítenünk. Kész! 

ALAPANYAG
Hullámpapír
Krepp-papír
Rezgő szemek
Zsinór
Olló
Kapcsozó

Ragasztóanyag
Lyukasztó
Ceruza
2 Gémkapocs 
1 kistányér


