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ALAPANYAG
Transzparenspapír nagy formátum – hópehely
(Cikkszám 20096) lásd főkatalógus 269. oldal

Tónuspapír (Term. papír) 130 g / m²
(Cikkszám 2023.. fehér-01) lásd főkatalógus 253. oldal

Fagolyó furattal – 20 mm 
(Cikkszám 1552) lásd főkatalógus 514. oldal

Fagyöngy – 8 mm
(Cikkszám 7014.. fehér-01) lásd főkatalógus 514. oldal

Basic Acryl – MARABU
(Cikkszám 2869.. fehér-01, bőr-07) lásd FK 367. oldal

Papírzsinór dróttal – 2 mm
(Cikkszám 7758.. fehér-01) lásd főkatalógus 459. oldal

Ékszerkövek - szögletes & kerek
(Cikkszám 70781) lásd főkatalógus 385. oldal

Ékszerkőragasztó
(Cikkszám 19161) lásd főkatalógus 246. oldal

Fekete színű filctoll, piros színű ceruza, 
barkácsragasztó, vonalzó, olló
Quillingrudakhoz:
Bükkfarúd – 3 mm
(Cikkszám 1450) lásd főkatalógus 71. oldal, 
egy lombfűrésszel fűrészeljünk egy kb. 5 mm mély nyílást

QUILLING

Halvány jegestündér
A Quilling egy évszázados technika, amely különösen
az elmélkedő téli estékre alkalmas. A papírcsíkokból
készült, pasztellszínű jegestündér téli hangulatot
varázsol minden helyiségbe. 

QUILLING-LEÍRÁS
A papírcsík egyik végét toljuk bele a farúd
nyílásába. A papírcsíkot tekerjük szorosan 
a pálca köré úgy, hogy a pálcát egyenlete-
sen forgatjuk a saját tengelye körül. A csíkot
vegyük el a pálcától, egy vonalzó segítségé-
vel a kívánt átmérőbe helyezzük és ragasz-
tóval rögzítjük. Ez a kör az alapforma,
amely ből minden más forma elkészíthető. 

1 Vágjunk ki minden részt a minta

alapján transzparenspapírból. Vág -

juk a tónuspapír egy szikével vagy

vágógéppel 50 cm hosszú és 3 mm

széles csíkokra, kb. 14 darab szük-

séges belőle. 2 Fessük le a nagy

fagolyót bőrszínűre. A száradás

után rajzoljuk fel fekete filctollal a

szemeit, orrát és száját, valamint

pi rosítsuk be az orcát színes ceru-

zával. 3 Ragasszunk egymásra a

felsőtesthez két-két fehér csíkot. A

felsőtestet 3,3 cm, a szárnyakat 5,5

cm átmérőjűre fonjuk össze. 4 A

szár nyak egyik végét csúcsban

összefutva egy cseppformára nyom -

juk össze, majd ragasszuk rá a

transz parenspapírra a felsőtestnél.

A fel ső testet az alsó végénél for-

máljuk 1,8 cm hosszúságúra és

rögzítsük a ruhára. 5 A tündérszok-

nyához fon junk össze négy fehér ¼

hosszú csíkokat 1,5 cm átmérőjűre,

majd nyomjuk össze az egyik végét

csúcsosan csepp alakúra. Vágjunk

le négy 9 cm hosszú csíkokat és ra -

gasszunk fel mégegyszer egy na -

gyobb ívet minden levélszirom kö -

ré. Négy darab félhosszú csíkot fon -

junk egy S-fomává és a kép alapján

ragasszuk a szoknyarészbe. Hajt -

sunk meg szintén négy félhosszú

csíkot középen a szoknya csúcshoz

és mindkét oldalon fonjuk össze 1

cm-t leszámítva. Ragasszuk össze

a két szoknyarészt, a teljes szok-

nya köré ragasszunk még egy 19

cm hosszú csíkot is. Ehhez kell a

szoknyacsúcsot rögzítenünk. Most

ragasszuk fel a kész szoknyát a

transzparenspapírra. 6 A tündérka-

laphoz ragasszuk össze a transz-

parenspapírt egy tölcsérré, majd rög -

zítsük a fején. 7 A kezekhez szük-

séges egy darab 10 cm hoszszúsá-

gú fehér drótzsinór. Mindkét végére

rögzítünk egy fehér fagolyót. Ra -

gasszuk rá a zsinórt a tündér testé-

re, erre helyezzük rá a transz pa -

renspapírból kivágott gallért és rög-

zítsük szintén barkácsragasztóval. 

8 Végezetül helyezzük el az ék -

szer köveket úgy, ahogyan a képen

is láthatjuk. 
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