TORCIK ZE STAREJ KSIĄŻKI

POTRZEBNE MATERIAŁY DO WYKONANIA MAŁEGO TORTU:
• Książka z miękką lub twardą okładką (książka stara,
uszkodzona czy niechciana) min. 400 stron (wyjątek
stanowią książki, które mają grube kartki, wówczas można
użyć książki z około 320 kartkami)
• Kartki z książki / gazety / kolorowego magazynu / brązowy
papier
• Pistolet do klejenia na gorąco
• Klej termotopliwy uniwersalny
• Klej w sztyfcie / klej uniwersalny w tubce
• Gruba wstążka 40 mm
• Nożyczki
• Ołówek
• Linijka
• Nożyk

UWAGA!
Aby uzyskać najlepszy efekt końcowy, należy
starać się wykonywać wszystkie czynności
precyzyjnie i w miarę możliwości
równo giąć kartki.
Nie będzie przeszkadzało, jeśli używana książka
będzie miała kilka wypadających kartek, gdyż
będzie z nich można zrobić różyczki czy inne
ozdoby według uznania.
Do wykonania mini tortu należy użyć książki z
minimum 400 stronami (wyjątek stanowią
książki, które mają grube kartki, wówczas
można użyć książki z około 320 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 tortu
np. 10 cm, aczkolwiek może być mniej w zależności od tego,
jak wysoki ma być mini tort (fot. 1). Na wybranej wysokości ułożyć
linijkę prostopadle do grzbietu. Wykonać cięcie nożykiem wdłuż linijki
(fot. 2). Czynność powtarzać do ostatniej kartki.
KROK 2
Zgiąć kartki na pół do wewnątrz, pilnując by zewnętrzna krawędź
kartki równomiernie przylegała do grzbietu książki (fot. 3 i 4).
Czynność powtarzać, aż wszystkie kartki zostaną zagięte w opisany
sposób (fot. 6).
KROK 3
Po zagięciu wszystkich kartek, należy skleić całość (w przypadku, gdy
wszystko dobrze się zagięło, klejenie nie będzie potrzebne). Gorący
klej nałożyć wzdłuż grzbietu po lewej stronie (fot. 5), następnie,
biorąc po kilka kartek z każdej strony (by się nie poparzyć) mocno
przytrzymać przez chwilę, by wszystko dobrze się złączyło.

DUŻE RÓŻE – KROK 1
Do wykonania jednej róży potrzebne będą 4 kwadratowe kartki o wymiarach np. 12 x 12 cm. Można tu użyć, według indywidualnego upodobania, kartek z książki,
kolorowego papieru, kartek z gazety czy kolorowego magazynu. Wielkość kwadratowej kartki może być dowolna. Wszystko zależy od tego, jak duże czy małe mają
być róże.
Kartkę zagiąć na pół po przekątnej, aby otrzymać trójkąt. Następnie uzyskany trójkąt zagiąć jeszcze dwukrotnie na pół. Po trzykrotnym zagięciu rysujemy kształt
płatka, pamiętając, by zacząć rysować od grzbietu gięcia.
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UWAGA!
Kształt płatka róży
odrysujemy od
grzbietu gięcia.
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DUŻE RÓŻE – KROK 2
Wyciąć narysowany kształt płatka i odrysować go na pozostałych trzech tak, by wszystkie płatki miały podobny kształt.
Na koniec odciąć sam róg ze wszystkich czterech elementów.
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DUŻE RÓŻE – KROK 3
Rozwinąć papier. Odciąć najpierw jeden płatek (fot. 1), potem kolejno dwa płatki (fot. 2),
trzy płatki (fot. 3) i 4 płatki (fot. 4).
W sumie powinno wyjść 7 elementów (element siedmiopłatkowy, element
sześciopłatkowy, element pięciopłatkowy, element czteropłatkowy, element
trzypłatkowy, element dwupłatkowy, element jednopłatkowy) jak na fotograﬁi nr 5.
UWAGA! Po wycięciu czterech płatków zostaną dwa elementy czteropłatkowe, z których
jeden należy wyrzucić.

5

2

5

1

4

3

6

DUŻE RÓŻE – KROK 4
Wziąć najpierw element siedmiopłatkowy. Położyć klej na całości jednego płatka po
prawej stronie i zawinąć, sklejając z płatkiem po lewej stronie (utworzy się element
sześciopłatkowy). Czynność powtórzyć tak, jak na fotograﬁach nr 2, 3, 4 i 6.
UWAGA!
Powinny zostać dwa elementy – dwa płatki i jeden płatek. Na tych elementach klej
położyć tylko na brzegu po prawej stronie, po czym zawinąć (można użyć ołówka
by ułatwić zawijanie) sklejając z brzegiem po lewej stronie. Gotowe elementy powinny
wyglądać jak na fotograﬁi nr 7.
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DUŻE RÓŻE – KROK 5
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Za pomocą np. ołówka, zawinąć brzegi płatków na
zewnątrz (fot. 1). Czynność powtórzyć,
nie zapominając o żadnym z 6 elementów.
Do klejenia można użyć pistoletu na gorący klej
(najszybsza metoda), bądź kleju uniwersalnego
w tubce (należy poczekać, aż wszystko wyschnie).
Klejenie rozpocząć od wzięcia elementu
z pięcioma płatkami. Na jego podstawę nałożyć
klej, po czym skleić go z elementem z sześcioma
płatkami (fot. 2). Czynność powtórzyć dla reszty
elementów, pamiętając by mniejsze elementy
wkładać w większe (fot. 3).
UWAGA!
Pracując z gorącym klejem, należy uważać,
by się nie poparzyć.
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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!

DEKOROWANIE
KROK1
Odmierzyć właściwą długość wstążki, następnie przystąpić do jej przyklejenia
na gorący klej.
WSKAZÓWKA! Najlepiej robić to stopniowo i starać się nakładać cienką
warstwę kleju, by klej się nie przebił przez wstążkę i nie utworzył brzydkich plan.
Robić wszystko ostrożnie tak, by się nie poparzyć.

KROK 2
Ułożyć na torcie wykonane
dekoracje według uznania, a
następnie przykleić.

Powyżej inne przykłady tortów zrobionych ze starych czy też zniszczonych książek.
UWAGI:
Zasada wykonania jest taka sama jak w przy przypadku małych tortów. Należy jednak pamiętać, iż zrobienie takiego tortu zabiera więcej
czasu i potrzebne będą dwie ksiażki (tort trzypoziomowy) oraz podstawa / patera, na której osadzony będzie tort, by był stabilny
(bez podstawy jest nieporęczny i ciężko się go podnosi). Taką podstawę można wykonać np. z kartonu. Kiedy wykonuje się wyższe piętra,
należy dodatkowo skrócić o kilka centrymetrów prawy bok książki, zanim przystapimy do gięcia.
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