3. Рівномірно розправте соломини, виклавши із них сонечко. Відступивши від центру сонечка на 1 см, перев’яжіть нитками кожну соломинку окремо по колу (мал. 2). Кінці ниток
відріжте.
4. У наступному колі, відступаючи від центру
2 см, зв’яжіть нитками по три соломинки (мал. 3).
Кінці ниток на кожному пучечку відрізайте.
5. Відступивши від центру 4,5 см, сформуйте
наступне коло пучечків. Цього разу зв’язуйте
соломинки таким чином, щоб в одному жмутику опинилися соломинки з трьох сусідніх пучечків (мал. 4).
6. Аркуш цупкого кольорового паперу складіть навпіл. Двостороннім скотчем приклейте
сніжинку до паперу. Листівка готова.

ВІТАЛЬНА ЛИСТІВКА

Ірина Савчук

Листівка з об’ємною сніжинкою

Ось і стукає до нас у двері в білому пухнастому убранні красуня-зима.
Несе вона у своїх долонях нам подарунки – сніжинки-перлинки, які „сплела” за казковим рецептом з води, додаючи морозних чар. А разом із зимою
приходять Різдвяні та Новорічні свята, які завжди пов’язані з подарунками.
Отже, пропонуємо власноруч виготовити листівки для рідних, близьких,
дорогих…
Матеріали та інструменти: золотиста солома; ножиці; червоні нитки
„Ірис”; цупкий кольоровий папір формату А4; двобічний скотч; булавки.

Послідовність виготовлення:
1. Чотири соломини довжиною 6–10 см
складіть хрест-навхрест. Для зручності у центрі їх можна наколоти на булавку (мал. 5).
2. Схрещені соломини переплетіть у центрі
червоною ниткою спочатку за годинниковою
стрілкою, а потім проти годинникової стрілки
(мал. 6).
3. Візьміть ще чотири соломини, складіть їх
хрест-навхрест, у центрі закріпіть булавкою.
Покладіть ці соломини зверху на попередню
заготовку так, щоб їхні промінці не накладалися. Переплетіть зірочку ниткою (мал. 7).

Листівка з плоскою сніжинкою

Послідовність виготовлення:
1. Замочіть на 30 хвилин у теплій воді
12 соломин довжиною 12–14 см.
2. Вологі соломинки складіть у пучечок, туго перев’яжіть його посередині червоною ниткою довжиною 50 см (мал. 1).
Кінці ниток не відрізайте.
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4. Повторивши пункти 1–3, зробіть ще одну подвійну зірочку.
5. Покладіть зірочки одна на одну,
слідкуючи за тим, щоб променісоломини не накладалися, та переплетіть їх червоною ниткою (мал. 8).
6. Кінці готової сніжинки зріжте
під кутом таким чином: соломинки,
нахилені донизу, залишайте довгими, а соломинки, підняті догори, робіть коротшими.
7. Виготовте листівку аналогічно
до першої.

Використовуючи різнокольоровий папір, техніку бісероплетіння, техніку витинанки та різноманітні декоративні матеріали, ви можете виготовити святкові листівки
за малюнками 11–14.

Матеріали та інструменти: білий дрібний бісер; білий стеклярус; ножиці; круглогубці; тонкий дріт з білого металу; цупкий кольоровий папір
синього кольору трьох відтінків формату А4; вузьке біле мереживо; двосторонній скотч; клей „Момент-кристал”.
Послідовність виготовлення:
1. Сплетіть сніжинку, нанизуючи бісер та стеклярус на дріт, за схемою
(мал. 9).
2. Сплетіть дві маленькі сніжинки будь-якої форми.
3. Виріжте з паперу темносинього кольору прямокутник
розміром 12х18 см. На ньому двостороннім скотчем закріпіть два
шматочки мережива довжиною 14
та 20 см. Кінці закріпіть на звороті
(мал. 10).
4. Такий самий прямокутник виріжте з паперу світло-синього кольору.
5. Зігніть аркуш паперу формату А4 навпіл. На ньому двостороннім скотчем закріпіть паперові прямокутники та наклейте бісерні сніжинки клеєм
(мал. 10).
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