Dari pats
Kā apsveiksi savu
simpātiju, foršo draud
zeni
vai draugu, vai pat
jauko skolotāju
14. februārī? Lūk, da
žas
idejas pārsteigumiem
!

Aija Lazdiņa

Tev vajadzēs:
• papīru ar
apdruku (derēs
dāvanu papīrs);
• parasto zīmuli;

Ka rtīte ar ga isa ba lon u

1 Sagatavo detaļas

Izdrukā šablonus no www.junioriem.lv un
izgriez. Pārzīmē un izgriez visas detaļas.
Lielajai sirsniņai izmanto kartonu. Vidējām
trīs sirsniņām – krāsainos papīrus. Izgriez
arī grozu gaisa balonam un mazo sirsniņu,
ar ko dekorēsi grozu. No baltā papīra
izgriez mākonīšus.

• 1 loksn
i krāsain
ā karton
a;
• aplikā
ciju pap
īru
3 dažād
ās krāsā
s;
• baltu p
apīra la
pu;
• rupju
diegu;
• parast
o zīmuli
;
• šķēres
;
• līmi.

Sirsniņa ploksne
2. Salīmē gaisa balonu
Trīs vidējās sirsniņas pārloki
vertikāli uz pusēm. Pielīmē
pusītes vienu otrai klāt tā, lai
malējo sirsniņu ārējās pusītes
paliek nesalīmētas.

• šķēres;
• lineālu;
• adāmadatu.

4. Pabeidz kartīti
Pielīmē gaisa balonu un
mākonīšus pie kartona pamatnes.

1 Sagatavo sirsniņu

3. Saloki aploksni

Izdrukā šablonu no
www.junioriem.lv un
izgriez to. Liec to uz
sirsniņai paredzētā
papīra, apvelc ar zīmuli
un izgriez.

Pa līnijām vispirms noloki sānus,
tad apakšmalu un augšu.

Uzraksti ko sirsnīgu!

Ro ma nt isk ais
luk turītis

3. Piestiprini grozu
Pielīmē mazo sirsniņu pie
groza. Ņem diegu un nogriez
trīs apmēram 2 cm garus
pavedienus. Vienu galu pielīmē
pie balona, bet otru – pie groza.

1. Nomēri burku
Izmēri burciņas apkārtmēru.
Augstumu mēri līdz vietai, kur
burciņas kakls sašaurinās.

2. Sagatavo taisnstūri

2. Iezīmē locījumus
Uzliec šablonu uz
izgrieztās sirsniņas.
Ar lineālu un
adāmadatu, stingri
pārvelkot līnijas, iezīmē
locījuma vietas.

Tev vajadzēs:
•tukšu
burciņu;
•plānu filca
loksni;
•mērlenti;
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Tev vajadzēs:

•lineālu;
•zīmuli;
•šķēres;
•līmi.

Pēc izmēriem uzzīmē taisnstūri.
Burciņas apkārtmērs būs taisnstūra
garums, bet augstums – platums.
Pēc tam izgriez pa uzzīmēto līniju.
Taisnstūrim vidū uzzīmē sirsniņu
un izgriez: vispirms iegriez
sirsniņas viducī un tad pa
kontūru.

3.3. Izveido lukturīti

Noklāj filcu ar līmi un pielīmē
pie burciņas. Sāc līmēt no vidus
uz malām, līdz taisnstūra gali
“satiekas”. Ieliec svecīti!
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