
Odlotowy
Motylek ogrodowy 3D

Wszyscy lubimy motylki w naszym ogrodzie, ale niestety ich wizyty nie są tak częste jakbyśmy tego chcieli.
Oto okazja, aby codziennie bawić się w ogrodzie, dodając jednocześnie nieco kreatywnego
designu do Twoich kwiatów, ziół i krzewów.

W Internecie możesz znaleźć całe mnóstwo kolorowych wzorów motylków, które możesz pobrać
i wykorzystać do prywatnych (niekomercyjnych) celów. Alternatywnie możesz stworzyć własne ilustracje 
– lub poprosić o pomoc swoje dzieci. Zatem niezależnie od tego czy pobierzesz ilustracje z Internetu
czy stworzysz własne motylki, oto sposób jak przekształcić je w realistyczne (3D) odlotowe motylki ogrodowe
w 6 prostych krokach:

Aby utworzyć motylka ogrodowego 3D potrzebujesz:
• kolorowe wzory (grafiki) z motylkiem

• folie do laminowania Fellowes o grubości 80 lub 125 mikronów

• laminator Fellowes A4 lub A3

• papier i kolorową drukarkę

• nożyce i klej silikonowy

• trymer Fellowes do cięcia tektury (ew. linijka i nóż do tapet)



Krok 3
Ostrożnie wytnij zalaminowanego motylka wokół zewnętrznej krawędzi pozostawiając ok. 2-3 mm
marginesu na zewnątrz. Jest to dość trudne, szczególne w przypadku drobnych elementów motylka,
ale po prostu postaraj się zachować odpowiednią precyzję cięcia.

Krok 4
Teraz masz już dwie takie same szablony z motylkiem. Weź jeden z nich i zegnij każde skrzydełko motylka
ku górze (od głowy do ogona). Możesz posiłkować się do tego celu wykreśleniem zagłębienia za pomocą
trymera Fellowes z kasetą SafeCut Cartridge lub zwykłą linijką i nożem do tapet. W razie potrzeby użyj
linijki i cienkiego flamastra, aby zaznaczyć granice zagięć.

Krok 5
Nanieś pasek kleju silikonowego do niesymetrycznego grzbietu z podniesionymi do góry skrzydełkami
i wyrównaj do dołu (w środku płata z motylkiem). Mocno dociśnij obie powierzchnie i przytrzymaj na kilka
sekund do wyschnięcia.

Krok 6
Kiedy klej wyschnie i obie warstwy są gotowe, możesz przykleić klejem silikonowym długi drewniany patyczek
(ew. wykałaczkę do szaszłyków). Teraz może umieść odlotowego motylka 3D na swojej rabatce.

Krok 1
Po pobraniu z Internetu lub stworzeniu własnego wzoru motylka ogrodowego, wydrukuj go lub skopiuj
go 2-krotnie.

Krok 2
Przed włożeniem szablonu motylka do folii laminacyjnej, wytnij go ostrożnie wokół zewnętrznej krawędzi.
Zalaminuj, a następnie pozostaw do ostygnięcia na kilka sekund (przed wykonaniem kroku 3). Najlepiej do
tego celu (zapewniając odpowiednią sztywność) nadają się folie do laminacji o grubości 125 mikronów.

Wskazówka do laminacji: Przed wycięciem wydrukowanego motylka i zalaminowaniem pozostaw
gładką i kształtną krawędź. Następnie wytnij motylka pozostawiając ok. 2-3 mm krawędzi z laminatu.
Dzięki temu Twoja praca będzie wyglądać imponująco i będzie trwała przez cały sezon. Pamiętaj, 
aby nigdy nie wyciągać zalaminowanego motylka z folii laminacyjnej po zalaminiowaniu. 


