BREZPLAČNO PRI VAS DOMA

DEKORACIJE
Praznične
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NAREDI SAM NASVETOV
ZA DEKORACIJO

PREPROSTO
GLAMUROZNO
S pomočjo drobnih
zvijač do očarljive
dekoracije

DRAGOCENO
KOT ZLATO

Izvirne ideje po sistemu
NAREDI SAM z učinkom
glamurja

ideje za praznične dekoracije

Več kot 30 idej
in navodil na

WWW.FERRERO-DEKO.COM
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GLAMUROZNO
Enostavno

Božični čas je čas okraševanja. Pokazali vam bomo, kako v vaš dom
vnesti kanček glamurja in s pomočjo drobnih zvijač narediti dekoracijo, ki jemlje dih! Vsi izdelki so narejeni iz preprostih materialov, kot
so žica za ročna dela in bucike. Ostanki, kot so prazne steklenice, se
z malo truda spremenijo v izvirne okraske. Ni meja za razkošnost barv
in dodatkov – vse, kar se tukaj lesketa, je pravo zlato.
V tej brošuri vam bomo prikazali številne izvirne okraske in ideje, ki
jih lahko izdelamo po sistemu NAREDI SAM in s pomočjo pralinejev
Ferrero Rocher, Raffaello, Mon Cheri in Ferrero Küsschen. Najsi gre
za namizno dekoracijo, adventni okras ali darilni paket, vse ideje so
zelo enostavne za izdelavo in dajejo vašim izdelkom osebni pečat.
Nakupovalni seznam in podrobna navodila za izdelavo vam bodo pomagala pri delu. Še več idej lahko najdete na www.ferrero-deko.com
vam želi čudovit božični čas in veliko veselja pri vašem
ustvarjalnem delu.
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POTREBUJETE NASLEDNJE:
• temno siva penasta plošča
(dimenzije približno 90 x 60
cm, trgovina NAREDI SAM
ali hobi trgovina)
• zlate bucike ali žebljički
• ozek zlat trak
• božične voščilnice
• zlate kljukice (papirnica
ali hobi trgovina)
• obeski za božično drevesce
• zvezda repatica Ferrero
Rocher

Oblika

BOŽIČNEGA DREVESA
TEŽAVNOST IZDELAVE:
Božična pošta bo letos zelo vpadljiva.
Z bucikami oblikujte božično drevo na
svetli penasti plošči. Trak potegnite od
zgoraj navzdol v obliki cik-cak linije,
od bucike do bucike. Z bucikami
pripnite božične voščilnice na trak in
obesite obeske božičnega drevesa na
bucike. Zvezdo repatico Ferrero Rocher
z buciko pritrdite na vrh drevesa iz
voščilnic.

Več kot 30 idej
in navodil na
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Izdelki

IZ PAPIRJA

TEŽAVNOST IZDELAVE:
Začnite ustvarjati in uživati
v izdelavi darilnih paketov.
Okrasite, obarvajte ali
prepognite papirčke za mafine
in pralineje (npr. kozarčke
Ferrero Rocher) po želji, da
dobite različne vzorce. Prilepite
majhne okraske na darila in
dodatno okrasite s pralineji
Ferrero Rocher.

POTREBUJETE
NASLEDNJE:

6

• papirčki za pralineje
in mafine (navadni in
z vzorcem)

• darila, zavita v papir
z zlatimi in črnimi
odtenki

• hobi lepilo

• pralineji Ferrero
Rocher

Več kot 30 idej
in navodil na

WWW.FERRERO-DEKO.COM

ADVENTNE SVEČE
TEŽAVNOST IZDELAVE:

Atraktiven izdelek, hitro izdelan iz navadnih sveč, bo z vami
skozi celoten adventni čas. Vstavite zlate bucike v sveče tako, da
oblikujete številke od 1 do 4. Postavite sveče v pravilnem vrstnem
redu na pladenj ali krožnik. Da bo izdelek bogatejši, dodajte
pralineje Ferrero Rocher in okraske za božično drevesce.

POTREBUJETE NASLEDNJE:
• 4 temnosive debele
sveče

• okrogel pladenj
ali velik krožnik

• zlate bucike

• božični okraski
po želji

• pralineji Ferrero
Rocher

POZLAČENE SPONKE

TEŽAVNOST IZDELAVE:
Nostalgični svečniki za na
jelko dajo navadnemu darilu
pravi pravcati moderni videz.
Okrog daril zavitih v temno
siv darilni papir večkrat ovijte
zlate trakove. Spnite nalepke
z imeni skupaj s trakom k
svečniku. Na koncu malce
upognite svečnik, ga razprite
na sredini in v vsakega
postavite Ferrero Rocher.

POTREBUJETE
NASLEDNJE:
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• darila zavita v temno siv
darilni papir

• škarje

• zlat trak različnih širin
• bel karton

• zlati svečniki za na jelko s
sponko

• svinčnik

• pralineji Ferrero Rocher

• zlat gel kemični svinčnik

DREVESA

NA PALIČICI

Več kot 30 idej
in navodil na
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TEŽAVNOST IZDELAVE:

Iz svetlečega kartona izrežite male
jelke s pomočjo šablone. Jelke
prepognite kot harmoniko skladno
z navodili in jih preluknjajte na
sredini. Bele paličice popršite z belim
sprejem in pustite, da se popolnoma
posušijo. Potem vstavite bele paličice
skozi drevesca. Previdno razgrnite
papirnata drevesa in z njimi okrasite
krožnike. V skladu z navodili iz
belega kartona izrežite listič in nanj
napišite ime gosta. Listič preluknjajte
in ga privežite na »deblo« drevesa z
majhno pentljo. Drevesce namestite
na krožnik skupaj z Raffaellom.

POTREBUJETE NASLEDNJE:
• svetleč srebrn in bel karton
• svinčnik
• rezilo in rezalna podlaga ali
škarje

• dolge lesene palčice

• ozek srebrn trak

• bela barva v spreju

• pralineji Raffaello

• srebrn kemični svinčnik
• luknjač ali klešče za
luknjanje

Več kot 30 idej
in navodil na
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Ročno izdelani
OKRASKI IZ ŽICE
TEŽAVNOST IZDELAVE:
Žica za hobi oblikovanje je v tej
sezoni zelo v modi – uporablja se
v različne namene, saj jo je lahko
oblikovati. Preprosto lahko izdelate
ljubek stenski okras. Iz žice oblikujte
različne božične simbole; ter jim na
vrhu naredite ušesa, kamor jih boste
pozneje obesili. Spojite konce žice in
zavijte z lepilnim trakom. Previdno
naredite luknjo na zgornjem robu
vrečk Raffaello, vstavite zeleno nit,
spojite s svežnjem zelenih vejic in
pripnite na žico. Na koncu vstavite
črno nit skozi ušesa in obesite okras
na steno.

POTREBUJETE NASLEDNJE:
• hobi žica (debeline
2 mm)
• klešče
• lepilni trak
• majhen sveženj
zelenih vejic (npr.
jelke in evkaliptusa)
• tanka zelena nit
• luknjač ali klešče
za luknjanje papirja
• debela črna nit
• pralineji Raffaello

POTREBUJETE NASLEDNJE:
• bela penasta plošča
(trgovina NAREDI SAM ali
hobi trgovina)
• šestilo
• rezalec in podlaga za
rezanje
• prazna steklenička (npr.
steklenička za mleko)
• svinčnik
• bela barva v spreju, ki
se lahko uporablja pri
živilskih izdelkih
• lepljivi lističi/podlage
• ozek trak
• škarje
• bucike
• božični okraski po želji
• vejice
• pralineji Raffaello
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Naj
SNEŽI
TEŽAVNOST IZDELAVE:
Z idejami za recikliranje ter
preoblikovanje odpadkov in ostankov
materiala (up-cycling) boste oživili
predmete, ki so na prvi pogled
nekoristni. Iz prazne steklenice lahko
ustvarite stojalo v zimskem stilu.
Izrežite penasto ploščo v dve okrogli
obliki različnih velikosti. Postavite
stekleničko na sredino vsakega
kroga in označite s svinčnikom dno
ter izrežite notranjost krogov. Skozi
dobljene diske vstavite belo obarvano
stekleničko in jo prilepite s pomočjo
lepljivih lističev. Okoli diskov in grla
stekleničke ovijte trak. Na stojalo
postavite Raffaello in božične okraske.
Na koncu v stekleničko postavite
okrašeno vejico.

Več kot 30 idej
in navodil na
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SNEŽENI MOŽJE

TEŽAVNOST IZDELAVE:
Ti ljubki opazovalci, narejeni
iz volne, bodo božično
skrivnost zadržali zase.
Zložite klobčiče volne
enega na drugega in jih
pričvrstite z leseno paličico
ali pletilko. Na koncu
razporedite snežene može
na pladenj okrašen s storži,
nastrganim kokosom in
Raffaellom.

POTREBUJETE
NASLEDNJE:
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• klobčiči bele in srebrne
volne (3–4 za vsakega
sneženega moža)

• mali beli storži (trgovina z
ustvarjalnim materialom ali
naredite sami)

• mali srebrni gumbi

• okrogel pladenj

• srebrne bucike

• nastrgan kokos

• škarje

• pralineji Raffaello brez ovoja

ZVEZDNI
TOLARJI

TEŽAVNOST IZDELAVE:
Na temni mizi z belim
servirnim priborom in zlatimi
dodatki ima ta postavitev
magičen učinek. Gostom
pogrinjke okrasite z različnimi
modeli za piškote in v vsakega
od njih vstavite Ferrero Rocher.

Več kot 30 idej
in navodil na
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POTREBUJETE NASLEDNJE:
• različni modeli za piškote
(na primer zvezda, zvezda
repatica, jelka)

• poljubno: zlata dekoracija
za božično drevo in zeleni
laneni prtički
• pralineji Ferrero Rocher

Ilustracije: Vecteezy.com

Več kot 30 idej
in navodil na

WWW.FERRERO-DEKO.COM
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