Dari pats
Agnese Dzene

5.

Ja vēlies radīt oriģināla dizaina drēbes,
kādas nebūs nevienam citam, tad izmēģini
mūsu piedāvātās tehnikas. Šie patiešām ir
ātri un vienkārši veidi, kā savu garderobi
padarīt neatkārtojamu!

6.

Plēs

Nogludini

Lēnām plēs
nost
papīra lenti.

Oriģināls grebums

Puzle

Lai krāsa cieši
turētos klāt un
krekliņu varētu
mazgāt veļasmašīnā,
caur cepampapīru
piegludini to.
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Kāds varētu būt tavas ģim

Oriģināls grebums

Krītiņi

Saliec puzli!
1. Mēri

Tev vajadzēs:
• gaišu krekliņu;
• puzli;
• pūšamo auduma
krāsu (nopērkama
rokdarbnieku veikalos);
• zīmuli;
• šķēres;
• papīra līmlenti;
• lineālu;
• cepampapīru.

Nomēri vienādu attālumu
no krekliņa malām, lai
zīmējums būtu pa vidu.
Apakšā jau laikus paliec
3. cepampapīru, lai krāsa vēlāk
neizsūktos cauri.

3.

1. Greb

Uz putukartona uzzīmē zīmējumu.
Pēc tam ar nazīti un zīmuli (vai
citu priekšmetu) izgreb iezīmētās
līnijas. Atceries – ja raksti, tad dari
to spoguļattēlā. Izgrebtās vietas
zīmējumā paliks baltas.

Tev vajadzēs:

2. Līmē

• gaišu krekliņu;
• putukartonu (nopērkams
rokdarbnieku veikalos);
• zīmējuma paraugu (ja vēlies);
• zīmuli;
• tapešu nazīti;
• auduma krāsu;
• rullīti;
• trauciņu.

2. Krāso

Ielej trauciņā krāsu un
vienmērīgi izrullē. Tad
klāj to uz putukartona.

Krītiņi

Apkārt aplīmē papīra lenti.

4. Pūt

4.

3. Nospied

Kad viss nokrāsots,
griez apkārt un veido
nospiedumu uz auduma.

Vidū izkārto puzles kauliņus,
ievērojot vienādas atstarpes.

Tev vajadzēs:

• gaišu krekliņu;
• auduma apzīmēšanai
paredzētus krītiņus (nopērkami
rokdarbnieku veikalos).
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Lai krāsa cieši
turētos klāt, caur
cepampapīru
piegludini to.

Forša ideja!

1 . Zīmē

2 . Gludini

Izdomā, ko vēlies uzrakstīt
vai uzzīmēt, un uz priekšu!
Vari apzīmēt jebko un radīt
neatkārtojamas dāvanas
saviem mīļajiem svētkos.

Neaizmirsti nogludināt, lai
krāsas labi turētos.

Kārto
Ar krāsas flakoniņu vienmērīgi
izsmidzini krāsu. Mēs
pārcentāmies un sapūtām par
daudz krāsas, tāpēc kontūras
ap puzles gabaliņiem izplūda.
Tik daudz nevajag!

Gludini

