FILIŻANKA ZE STAREJ KSIĄŻKI

POTRZEBNE MATERIAŁY DO WYKONANIA FILIŻANKI:
• Książka z miękką lub twardą okładką (książka stara,
uszkodzona czy niechciana) min. 220 stron (wyjątek
stanowią książki, które mają grube kartki, wówczas
można użyć książki z około 160 kartkami)
• 4 kartki z książki
• Pistolet do klejenia na gorąco
• Klej termotopliwy uniwersalny
• Klej w sztyfcie / klej uniwersalny w tubce
• Mały papierowy talerzyk
• Nożyczki
• Ołówek
• Linijka
• Nożyk

UWAGA!
Aby uzyskać najlepszy efekt końcowy, należy
starać się wykonywać wszystkie czynności
precyzyjnie i w miarę możliwości
równo giąć kartki.
Użyta książka może mieć wypadające kartki,
gdyż można je wykorzystać do oklejenia
papierowego talerzyka.
Do wykonania ﬁliżanki należy użyć książki z
minimum 220 stronami (wyjątek stanowią
książki, które mają grube kartki, wówczas
można użyć książki z około 160 kartkami).
Zanim przystąpi się do pracy, należy najpierw
powyginać grzbiet książki tak, by była ona
bardziej elastyczna przy zaginaniu oraz usunąć
okładkę.
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Przy cięciu za pomocą nożyka, położyć pod spód matę lub coś
twardego by nie uszkodzić blatu.
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Uważać, również na swoje palce!;-)
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KROK 1
Po usunięciu z książki okładki, odmierzyć linijką wysokość ﬁliżanki
np. 10 cm, ale może być mniej w zależności od tego jak duża ma być
ﬁliżanka (fot. 1). Na wybranej wysokości ułożyć linijkę prostopadle
do grzbietu. Wykonać cięcie nożykiem wdłuż linijki (fot. 2). Czynność
powtarzać do ostatniej kartki.
KROK 2
Kartki zagiąć na dwa razy. Najpierw zgiąć na pół do wewnątrz,
pilnując, by zewnętrzna krawędź kartki równomiernie przylegała
do grzbietu książki (fot. 3). Następnie zagiąć według fotograﬁi
numer 4. Czynność powtarzać, aż wszystkie kartki zostaną zagięte
w opisany sposób (fot. 5 i 6).
KROK 3
Po zagięciu wszystkich kartek, należy skleić całość. Nałożyć gorący klej
wzdłuż grzbietu po lewej stronie (fot. 6). Następnie, biorąc po kilka
kartek z każdej strony (by się nie poparzyć), mocno przytrzymać
przez chwilę, by wszystko dobrze się złączyło.
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KROK 4
Do wykonania uszka potrzebne będą cztery kartki, które należy skleić ze sobą (fot. 2 i 3). Przyłożyć do ﬁliżanki sklejone kartki
i odrysować ołówkiem kształt uszka, według własnego upodobania (fot. 4 i 5). Następnie wyciąć nożyczkami i przykleić
za pomocą gorącego kleju lub zwykłego kleju w sztyfcie (fot. 6).

GOTOWA FILIŻANKA

KROK 5
Do wykonania talerzyka potrzebny będzie mały papierowy talerzyk oraz kilka kartek z książki. Kartki przykleić do talerzyka
za pomocą kleju w sztyfcie lub płynnego kleju uniwersalnego. Oklejając spodek, należy pociąć papier w sposób pokazany
na obrazku (fot. 8 i 9). Ułatwi to bowiem jego dopasowanie do brzegu talerzyka. Poczekać aż wyschnie.
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UWAGA!
Przy cięciu za pomocą nożyka, położyć pod spód matę lub coś
twardego by nie uszkodzić blatu.
Uważać, również na swoje palce!;-)
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KROK 1
Po usunięciu z książki okładki, odmierzyć linijką wysokość ﬁliżanki
np. 10 cm, ale może być mniej w zależności od tego jak duża ma być
ﬁliżanka (fot. 1). Na wybranej wysokości ułożyć linijkę prostopadle
do grzbietu. Wykonać cięcie nożykiem wdłuż linijki (fot. 2). Czynność
powtarzać do ostatniej kartki.
KROK 2
Zagiąć kartki na dwa razy. Najpierw zgiąć na pół do wewnątrz,
pilnując, by zewnętrzna krawędź kartki równomiernie przylegała
do grzbietu książki (fot. 3). Następnie zaginać według fotograﬁi
numer 4. Czynność powtarzać, aż wszystkie kartki zostaną zagięte
w opisany sposób (fot. 5 i 6).
KROK 3
Po zagięciu wszystkich kartek, należy skleić całość. Nałożyć gorący klej
wzdłuż grzbietu po lewej stronie (fot. 6). Następnie, biorąc po kilka
kartek z każdej strony (by się nie poparzyć), mocno przytrzymać
przez chwilę, by wszystko dobrze się złączyło.
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KROK 4
Do wykonania uszka potrzebne będą cztery kartki, które należy skleić ze sobą (fot. 2 i 3). Przyłożyć do ﬁliżanki sklejone kartki
i odrysować ołówkiem kształt uszka, według własnego upodobania (fot. 4 i 5). Następnie wyciąć nożyczkami i przykleić
za pomocą gorącego kleju lub zwykłego w sztyfcie (fot. 6).
KROK 5
Do wykonania telerzyka potrzebny będzie mały papierowy talerzyk oraz kilka kartek z książki. Kartki przykleić do talerzyka
za pomocą kleju w sztyfcie lub płynnego kleju uniwersalnego. Oklejając spodek, należy naciąć papier w sposób pokazany
na obrazku (fot. 8 i 9). Ułatwi to bowiem jego dopasowanie do brzegu talerzyka. Poczekać aż wyschnie.

Powyżej inne przykłady dekoracji ze starych czy też zniszczonych książek.
Zachęcamy do realizowania własnych pomysłów! ;-)
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