IMBRYK ZE STAREJ KSIĄŻKI

POTRZEBNE MATERIAŁY DO WYKONANIA
IMBRYKA:
• Książka z miękką lub twardą okładką (książka stara,
uszkodzona czy niechciana) min. 280 stron (wyjątek
stanowią książki, które są wykonane z grubego papieru,
wówczas można użyć książki z min. 200 stronami)
• 8 kartek z książki
• Pistolet do klejenia na gorąco
• Klej termotopliwy uniwersalny
• Klej w sztyfcie / klej uniwersalny w tubce
• Nożyczki
• Ołówek
• Linijka
• Nożyk

Projekt imbryka zaczerpnięty
z Alison Russell’s Cra: Channel na YouTube.
h?ps://www.youtube.com/watch?v=40-CrZkaay4

UWAGA!
Aby uzyskać najlepszy efekt końcowy, należy
starać się wykonywać wszystkie czynności
precyzyjnie i w miarę możliwości
równo giąć kartki.
Użyta książka może mieć kilka wypadających
kartek, gdyż można je wykorzystać do
wykonania uszka i dziobka.
Do wykonania imbryka należy użyć książki z
minimum 280 stronami (wyjątek stanowią
książki, które mają grube kartki, wówczas
można użyć książki z około 200 stronami).
Zanim przystąpi się do pracy, należy najpierw
powyginać grzbiet książki tak, by była ona
bardziej elastyczna przy zaginaniu oraz usunąć
okładkę.

PRAWA KRAWĘDŹ KARTKI PRZYLEGA PROSTOPADLE DO KRAWĘDZI POCZĄTKU TEKSTU
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KROK 1
Najpierw zgiąć trzy kartki według fotograﬁi numer 1 i 2.
Pilnować by prawa krawędź kartki przylegała prostopadle
do krawędzi początku tekstu.
KROK 2
Pierwszą kartkę zagiąć według fotograﬁi numer 3 i 4.
Zgiąć na pół do wewnątrz, pilnując, by zewnętrzna
krawędź kartki równomiernie przylegała do grzbietu
książki. Czynność powtórzyć, czyli raz jeszcze zgiąć na pół.
W sumie trzy gięcia.
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KROK 1
Drugą kartkę zgiąć według fotograﬁi numer 1.
Zgiąć na pół do wewnątrz, pilnując, by zewnętrzna
krawędź kartki równomiernie przylegała do grzbietu
książki.
KROK 2
Następnie zagiąć według fotograﬁi numer 2, 3 i 4.
Zwrócić uwagę na czerwone kółeczka, gdyż wskazują
dokładne miejsca gięcia.
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ŚRODKOWA KARTKA (Z
PAKIETU PO TRZY KARTKI) –
GIĘCIE DOLNEGO
ZEWNĘTRZNEGO ROGU
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PROSTOPADLE DO ZEWNĘTRZNEJ
KRAWĘDZI TRZECIEJ KARTKI
DOLNE GIĘCIE ŚRODKOWEJ KARTKI Z KAŻDEGO „PAKIETU” PO TRZY KARTKI

POWTÓRZYĆ CAŁĄ PROCEDURĘ,
ZAGINANIA „PAKIETÓW” PO
TRZY KARTKI, AŻ DO ZAGIĘCIA
WSZYSTKICH KARTEK

GIĘCIE TRZECIEJ Z TRZECH KARTEK
KROK 1
Trzecią kartkę zgiąć według fotograﬁi numer 1 i 2 (takie same gięcie, jak w przypadku pierwszej kartki).
Zgiąć na pół do wewnątrz, pilnując, by zewnętrzna krawędź kartki równomiernie przylegała do grzbietu książki. Czynność powtórzyć, czyli raz jeszcze zgiąć na
pół. W sumie trzy gięcia.
KROK 5
Zgiąć dolny zewnętrzny róg środkowej kartki (druga kartka) prostopadle do zewnętrznej krawędzi trzeciej kartki (fot. 3 i 4).
KONTYNUUJEMY ZAGINANIE „PAKIETÓW” PO TRZY KARTKI, AŻ DO ZAGIĘCIA WSZYSTKICH KARTEK.
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Po zagięciu wszystkich kartek, należy skleić całość. Nałożyć gorący klej wzdłuż grzbietu
po lewej stronie (fot. 2). Następnie, biorąc po kilka kartek z każdej strony (by się nie
poparzyć), mocno przytrzymać przez chwilę, by wszystko dobrze się złączyło.
DZIOBEK I USZKO
Do wykonania dziobka oraz uszka potrzebne będą każdorazowo cztery kartki, które
należy skleić ze sobą tak, jak przedstawiono to na fotograﬁach 3, 4 i 5.
ZAGIĘTY W CAŁOŚCI
I SKLEJONY IMBRYK
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DZIUBEK I USZKO
KROK 1 - DZIOBEK
Przyłożyć do imbryka sklejone kartki i odrysować
ołówkiem kształt dziobka, według własnego
upodobania (fot. 1 i 2). Następnie wyciąć nożyczkami
i przykleić za pomocą gorącego kleju lub zwykłego
kleju w sztyfcie (fot. 5).
KROK 2 – USZKO
Przyłożyć do imbryka sklejone kartki i odrysować
ołówkiem kształt uszka, według własnego
upodobania (fot. 3 i 4). Następnie wyciąć nożyczkami
i przykleić za pomocą gorącego kleju lub zwykłego
kleju w sztyfcie (fot. 5).
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MAŁA RÓŻA
Do wykonania małej róży potrzebna będzie jedna kartka. Można
tu użyć według indywidualnego upodobania kartki z książki,
kolorowego papieru, kartek z gazety czy kolorowego magazynu.
Wielkość jest również dowolna.
KROK 1
Narysować na kartce spiralę o pofalowanych brzegach (fot. 1),
a następnie ją wyciąć.
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ŚRODEK SPIRALI

KROK 2
Zawinąć, rozpoczynając od zewnętrznej krawędzi, idąc do środka.
(fot. 4). By róża była bardziej rozwinięta, wolną ręką kręcić środek
róży w przeciwnym kierunku do jej zawijania. Robić tak, do momentu
osiągnięcia satysfakcjonującego kształtu.
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MIEJSCE ZAWIJANIA, NA KTÓRE NAKŁADA SIĘ KLEJ,
PO CZYM ZAKRYWA JE ŚRODKIEM SPIRALI
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KROK 3
Nałożyć gorący klej na miejsce zawijania, po czym nałożyć na nie
środek spirali (fot. 5). Chwilę przytrzymać by klej zastygł. Uważać,
by się nie poparzyć!
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DEKOROWANIE
Nałożyć gorący klej na środek czubka imbryka (fot. 2), następnie przyłożyć wykonaną wcześniej
różyczkę (fot. 3).

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