
Aby stworzyć kreację dla lalki będziesz potrzebowała:
• odpowiednie obrazki lalki i jej ubrania (skorzystaj z naszych lub stwórz swoje)
• folie do laminacji Fellowes o grubości 80 lub 125 mikronów
• laminator Fellowes (np. Fellowes Saturn 3i A4 lub Fellowes Calibre A3)
• nożyce biurowe lub nożyk do craftingu

Lalki z papieru lub kartonu są popularne od pokoleń, ale przy częstej zabawie pojawiają się rozdarcia i zniszczenia.
Laminując swoje papierowe lalki możesz cieszyć się wspaniałymi jaskrawymi kolorami i doskonałą trwałością na dłużej.
Więc to, co dziś zrobicie, naprawdę może przetrwać lata...



Krok 1
Poszukaj w Internecie szablony lalek oraz ubrań dla nich. Dobre frazy wyszukiwania to "szablony lalek papierowych"
lub "ubieraj szablony lalek". Po wybraniu preferowanych zdjęć, wydrukuj je (lub pobierz nasz szablon i go wydrukuj).

(Alternatywnie możesz oczywiście narysować i pokolorować własne lalki, ale pamiętaj, aby dobrze spasować
z nimi ubrania, np. układając kalkę na swojej grafice z lalką podczas szkicowania... i nie zapomnij o bardzo ważnych
znacznikach, tj. wypustkach przy ubrankach).

Po wydrukowaniu wytnij ostrożnie lalkę i ubranka (w tym wypustki), aby następnie je zalaminować.

Krok 2
Umieść pojedynczy arkusz z obrazek lalki lub jej ubrań w folii do laminacji i przeprowadź proces laminacji.

(Aby zapewnić większą wytrzymałość gotowych elementów, do laminacji użyj folii o grubości 125 mikronów,
choć w większości przypadków wystarczy folia o grubości 80 mikronów - decyzja należy do Ciebie).

Krok 3
Delikatnie wytnij wokół zewnętrznego obrysu figurkę lalki i jej ubranka za pomocą nożyczek biurowych lub nożyka
do craftingu, pozostawiając gładką, równą krawędź.

Krok 4
Zegnij wypustki, aby umieścić ubranka na figurce lalki. Być może będziesz musiała użyć linijki do zrobienia zagięć
na wypustkach, aby uzyskać trwałe i lepsze dopasowanie do kształtu lalki.

WSKAZÓWKA: Po zalaminowaniu kształtów warto zostawić zewnętrzny margines z folii laminacyjnej (1-2 mm).
Dzięki temu Twoje materiały będą wyglądać świetnie znacznie dłużej, zwłaszcza jeśli będą często używane.
Pamiętaj, aby nigdy nie ciąć folii laminacyjnej przez laminacją, a jedynie kształty, które chcesz zalaminować.
To proste! Wystarczy starannie przygotować projekt przed laminacją.

Na tym jednak nie koniec...
Dlaczego nie pójść z tym pomysłem jeszcze dalej?
Możesz spróbować użyć różnych mundurków i innych
strojów, aby uczyć dzieci projektowania mody,
a nawet użyć fotografii znajomych i rodziny...


