VAŠ BREZPLAČEN IZVOD

Praznicne

EKORACIJE

KREATIVNO:

Ustvarjalne ideje za
božič, navdihnjene s
pesmima ‘’Tiha noč’’
in ‘’Zvončki pojejo’’
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Z VONČKI

POJEJO...

Ko se dnevi krajšajo, ko so ulice okrašene s svetlečimi
lučkami in se po njih razlegajo znane melodije, kot je
‘’Sveta noč’’, se prebudijo veseli spomini. Takrat vemo,
da se bliža božič. Advent je edini čas v letu, ko smo tako
zelo naklonjeni lepšanju svojih domov s prazničnimi
okraski.
V tej izdaji vam bomo predstavili okraske in ideje za
ustvarjanje s pralineji Ferrero Rocher, Raffaello in
Mon Chéri, s katerimi boste ustvarili pravo vzdušje.
‘’Zvončki pojejo’’ je slogan letošnje kolekcije, v kateri so
najbolj priljubljene božične pesmi služile kot navdih za
bleščeče praznične trenutke. Jasni in natančni seznami
za nakupovanje in navodila za ustvarjanje vam bodo
pomagali pri uresničevanju idej. Več predlogov najdete
na: www.ferrero-deko.com
vam želi nepozaben božič ter mnogo radosti
pri ustvarjanju in okraševanju.

3

nasvetov
Več kot 50
a
’ najdete n
ʻnaredi sam

.COM
FERRERO-DEKO

4

Nasvet

v zadnj

trenutk

u!

em

GLASBENE SMREČICE
STOPNJA TEŽAVNOSTI:
Iz papirja z notnim zapisom izrežite polkrog, za šablono uporabite
kar krožnik. Na mizo ga položite
z notami navzdol, nato ga zgibajte v obliko smrečice. Na koncu
dodajte še praline Mon Chéri namesto debla.

POTREBUJETE
NASLEDNJE:
• glasbene note
(ali svetel papir)
• okrogel krožnik
• črn papir
• zlato pisalo
• škarje
• zlato nit
• pralineje Mon Chéri
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D REVESA NA PALIČICI
STOPNJA TEŽAVNOSTI:
Iz svetlečega kartona izrežite male
jelke s pomočjo šablone. Jelke prepognite kot harmoniko skladno z
navodili in jih preluknjajte na sredini. Lesene 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.
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POTREBUJETE NASLEDNJE:
• svetleč srebrn in bel
karton
• svinčnik
• rezilo in rezalno podlago
ali škarje
• dolge lesene palčice
• belo barvo v spreju
• srebrn kemični svinčnik
• luknjač ali klešče za
luknjanje
• ozek srebrn trak
• pralineje Raffaello

B

OŽIČNI ZVONČKI

POTREBUJETE NASLEDNJE:
• z lato žico
(dolžine: 125 cm, 2 mm)
• kozarček za začimbe
( približno 4,5 cm)
• zvončke

STOPNJA TEŽAVNOSTI:
Cingljajoča drevesca za praznične goste: ovijte zlato žico
okrog kozarčka za začimbe in
ustvarite spiralo. Kozarček previdno odstranite in razvlecite
spiralo, dokler ni dolga približno 15 centimetrov. Raztegnite
jo v obliko božičnega drevesca,
na vrh pritrdite zvonček. Iz papirja izrežite etiketo s pomočjo
priložene šablone. Nanjo napišite ime gosta in jo prav tako
pritrdite na vrh smrečice z zlato
nitjo. Postavite praline Ferrero
Rocher na prtiček in čezenj poveznite drevesce.

• bel papir za ustvarjanje
• črno pisalo
• zlato nit

• pralineje Ferrero Rocher
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STOPNJA TEŽAVNOSTI:
Zlat stenski okras, ki vam bo zagotovo izpolnil želje. Nevpadljiv prebivalec vaše garderobne omare lahko z malce čarovnije postane sijoč
adventni venček. S pomočjo klešč razvijte navaden žičnati obešalnik
in iz njega zvijte krog. Iz koncev razvitega obešalnika naredite zanki
in nanj nanizajte božične kroglice. V sredino obesite zvezdni utrinek
Ferrero Rocher in s kleščami sklenite zanki tako, da nastane venec.
Okoli venca ovijte žametni trak in ga zavežite v pentljo.
POTREBUJETE NASLEDNJE:
• zlate božične krogle, mat in svetleče
(okrog 150, 3 cm)
• žičnat obešalnik
• klešče
• zelen žameten darilni trak
• zvezdni utrinek Ferrero Rocher
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OŽIČNO SPOROČILO
B V STEKLENICI
STOPNJA TEŽAVNOSTI:
Napolnite steklenice z vejicami in
vodo ter jih zaprite z ravnimi svečami. Okoli vratov steklenic obesite oštevilčene etikete. Napolnite
kozarček s pralineji Raffaello in
na plutovinast pokrov prilepite
figurice - voilà, nadvse očarljiv in
moderen adventni venec.

POTREBUJETE
NASLEDNJE:
• 4 steklenice za olje
• steklen kozarček
s plutovinastim
pokrovom
• 4 ravne bele sveče
• zimzelene vejice
• miniaturne figurice
• oštevilčene etikete
• škarje in lepilo
• rdeče-belo vrvico
• pralineje Raffaello
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STOPNJA TEŽAVNOSTI:
Iz papirja za ustvarjanje izrežite kose
v obliki četrtine kroga z robom dolžine približno 20 cm. Vsak kos zgibajte v pahljačo. Za pripravo pogrinjka,
postavite pahljačo na servirni krožnik, k njenemu vrhu pa postavite praline Ferrero Rocher kot okras na vrhu
božičnega drevesca in dodajte listek z
imenom gosta.

Več kot 50 nas
vetov
ʻnaredi sam’ n
ajdete na

FERRERO-DEKO.COM

POTREBUJETE
NASLEDNJE:
• zelen papir za
ustvarjanje
• etiketo in škarje
• zlato pisalo
• zlato nit
• pralineje Ferrero
Rocher
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BLIKA
BOŽIČNEGA
O DREVESA
STOPNJA TEŽAVNOSTI:
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.
Zvezdni utrinek Ferrero Rocher z buciko pritrdite na
vrh drevesa iz voščilnic.
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POTREBUJETE NASLEDNJE:
• temno sivo penasta plošča
(dimenzije približno 90 x 60
cm, trgovina NAREDI SAM
ali hobi trgovina)
• zlate bucike ali žebljičke
• ozek zlat trak
• božične voščilnice
• zlate kljukice (papirnica ali
hobi trgovina)
• obeske za božično drevesce
• zvezdni utrinek Ferrero
Rocher
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Z IMSKI OBLAK

STOPNJA TEŽAVNOSTI:
Umetelno presenečenje: zlepite
pokrove skupaj z lepilom za les
tako, da oblikujete oblak in jih
fiksirajte s kljukicami za perilo.
Opremite spodnje strani škatel
s številkami, ki ste jih izrezali iz
papirja. Škatle napolnite z darilci in pralineji Raffaello, nato
nataknite vse škatle na ustrezne
pokrove - preprosto nebeško!

POTREBUJETE
NASLEDNJE:
• 25 kartonastih škatel
• lepilo za les
• kljukice za perilo
• bel papir
• škarje in podlago za
izrezovanje
• lepilo v stiku
• rdeč mehak papir
• pralineje Raffaello
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STOPNJA TEŽAVNOSTI:
Obesite venec na štiri z žico ojačane vrvice in okrasite z žametnimi
trakovi. Ravne sveče v pepelnato
rožnati barvi so čudovit kontrast
rdečim visečim okraskom: zvezdicam Mon Chéri in božičnim
kroglicam.

POTREBUJETE NASLEDNJE:
• adventni venec iz zelenja
• vrvico, ojačano z žico
• žameten trak
• nastavke za ravne sveče
• 4 svečnike
• ravne sveče v pepelnato
rožnati barvi
• rdečo nit
• rdeče božične okraske
(kroglice)
• zvezde Mon Chéri
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