
Ogrodowy
wiatraczek

Krok 1
Wybierz papier ozdobny – najlepiej w kropki lub w kolorowe paski. Wydrukuj załączony poniżej szablon
i wytnij kształt (wokół zewnętrznego obrysu).

Krok 2
Umieść szablon na kolorowym papierze i ostrożnie obrysuj go ołówkiem. Zacznij od przechodzenia 
przez kwadratowy obwód, a następnie podążaj za czterema liniami biegnącymi od zewnętrznego obwodu
w kierunku środka, gdzie możesz zaznaczyć punkt na środku otworu.

Aby stworzyć te atrakcyjne wiatraczki, potrzebujesz:
• papier ze wzorkiem (obustronnie zadrukowanym)
• folie do laminacji o grubości 80 mikronów
• laminator Fellowes A4 lub A3
• nożyce / łopatka ręczna
• pinezki biurowe
• drewniana pałeczka o dł. ok. 30 cm i 5 mm średnicy
• wstążki i farby do malowania (opcjonalnie)



Krok 3
Wytnij szablon, rozpoczynając od jednego z narożników kwadratu, a następnie postępuj zgodnie z tymi samymi
procedurami jak powyżej. Otrzymasz kształt, który przypomina nieco krzyż maltański.

Krok 4
Umieść wycięty kształt w foliowej kopercie (o grubości 80 mikronów) i zalaminuj.

Krok 5
Wytnij wokół zalaminowanego kształtu za pomocą nożyczek lub nożyka do crafting’u.
Zalecamy pozostawienie wąskiej granicy przezroczystego laminatu o grubości ok. 2 mm wokół zalaminowanego
projektu, a nie cięcie aż do krawędzi.

Teraz czas na prawdziwą kreatywność...



Krok 6
Weź górny lewy róg wycięcia i złóż go do środka okręgu - trzymając go w pozycji, ale uważając, aby nie zagnieść
zagięcia. Pracuj zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół kwadratu i spasuj każdy narożnik trójkąta do środka
- upewnij się, że wszystkie cztery rogi zachodzą na siebie tak, aby ich nie można było uwolnić. Teraz otrzymasz
kształt przypominający fawor z czterema zwiniętymi płatkami.

Krok 7
Wreszcie, weź swoją pinezkę i wsuń ją przez wszystkie cztery rogi (w otworach), przez otwór w środku i przymocuj
go do drewnianego patyczka - ok. 10 mm od góry (jeśli drewno na kijku jest twarde, może być potrzebny 
mały młotek, aby delikatnie stuknąć w pinezkę).

Finalny efekt
Jeśli chcesz, aby Twój wiatraczek kręcił się na wietrze, a nie pozostawał statyczny, po prostu wkręć szpilkę
w mały koralik pomiędzy spodnią krawędzią a patyczkiem. Będzie to działać jako przekładka, a tym samym
umożliwi obroty. Musisz oczywiście użyć szpilki, która jest wystarczająco długa, aby odpowiadała koralikowi.
Możesz również przykleić  mały drewniany guzik na główce pinezki, aby uzyskać idealne wypełnienie
środka wiatraczka.

Jako dodatkowy specjalny kreatywny akcent, możesz ozdobić patyczek, malując go i dodając wstążki
lub ozdobne charms’y.




