
E
gy kisebb kartondo-
boz, fi lc (vagy másféle 
anyag), kartonok szük-
ségesek az első alko-
tásunkhoz, de hasz-
nálhatunk gyurmát 

is, kell még festék és olló, és máris 
nekifoghatunk a saját betlehemünk 
elkészítésének. A doboz egyik oldalát 
kivágjuk – a dioráma tetejének szánt 
oldalon pedig egy rést vágunk. Kívül 
temperával vagy akrilfestékkel festjük 
le, a belsejét fi lccel kibéleljük. Ezután 
elkészítjük a betlehem fi guráit: Má-
riát, Józsefet, Kisjézust, de a három 
királyt, angyalokat, állatkákat is for-
mázhatunk. Amennyiben fi lccel dol-
goznánk tovább, akkor egy kartonra 
megrajzoljuk a fi gurákat, kivágjuk, 

ugyanígy a fi lcekre is, és az utóbbit 
ráragasztjuk a megfelelő kartonokra. 
Dolgozhatunk gyurmával is, nálunk a 
Kisjézus bölcsője például dióhéj lett. 
Amikor az összes szereplőt elkészítet-
tük, rendezzük be a Betlehemünket. 
Belül a szent család kap helyet, né-
hány bárányka is bekerülhet, a töb-
bieket az „istálló” elé is helyezhetjük. 
Bizonyára a kisebb gyerekek is nagy 
élvezettel teszik-veszik majd a fi gurá-

kat, és szép dísze lesz a betlehemünk 
az ünnepi asztalnak, vagy a szoba 
bármelyik pontjának. Az egészet 
meg is világíthatjuk fentről, ehhez 
használhatunk LED csíkot vagy elem-
lámpát, de egyszerű megoldás, ha a 
telefonunkkal világítjuk be a doboz 
tetejére helyezve azt.

Karácsonyfadísz

Gyurmából különböző karácsonyfa-
díszeket is alkothatunk. Mi például 
mackókat formáztunk meg. A törzs 
és a fej elkészítése után külön sodor-
tuk meg a végtagokat, és még mielőtt 
megszáradt volna az anyag, a törzs 
két oldalán lyukat fúrtunk, ugyanígy 
a lábacskákba, karokba is. Miután a 
fehér gyurma kiszáradt, kenderkötél-
lel „összeszereltük” a mackót, és né-
hány ecsetvonással egy-két mintát is 
festettünk rá. De ugyanígy lehet más 
fi gurákat is kitalálni, elkészíteni.
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A napjainkra annyira 
jellemző karácsonyi fu-
tásban a gyerekekkel, 
családdal való közös 
kézműveskedés a közelgő 
ünnepre remek ráhan-
golódás lehet. Nem is 
szükséges hozzá kiemel-
kedő kézügyesség, csak 
néhány kellék és egy kis 
fantázia – állítja Váncsa 
Mónika képzőművész, a 
csíkszeredai Tanulók Háza 
oktatója, aki ötleteket 
adott ehhez a közös bar-
kácsoláshoz.

Bizonyára a 
kisebb gye-
rekek is nagy 
élvezettel 
teszik-veszik 
majd a figurá-
kat, és szép 
dísze lesz a 
Betlehemünk 
az ünnepi asz-
talnak, vagy a 
szoba bárme-
lyik pontjának.

A Szent Család. Telefonnal 
is megvilágíthatjuk 
a betlehemünket
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Ünnepre hangoló
 barkácsolás Képeslap és csomagolópapír

Míg évekkel ezelőtt ujjongva vet-
tük ki a postaládából a rokonoktól, 
barátoktól érkezett karácsonyi ké-
peslapokat, manapság már egyre 
kevesebben küldenek és kapnak. 
Ne csak virtuálisan kívánjunk a 
számunkra kedves személyeknek 
boldog ünnepeket, egy általunk ké-
szített üdvözlőlap bizonyára kedves 
meglepetés lesz számukra. Ehhez 
csupán színes papír, némi festék, 
esetleg néhány sablon szükséges, a 
többit pedig bízzuk a fantáziánkra. 

Vágjunk ki néhány sablont – fe-
nyőfát, csillagot – majd helyezzük 
a kettőbe, képeslap méretűre tűrt 
színes papírra őket. Befújhatjuk 
festéksprével, vagy hengerrel vi-
gyük fel a festéket. Az sem baj, ha 
nem fogja be tökéletesen a festék 
a szabadon maradt részeket, an-
nál érdekesebb mintázatok raj-
zolódnak ki a felületen. Ha még 
gazdagabb mintázatot szeretnénk, 
rajzolhatunk rá angyalkákat, vagy 
ragaszthatunk rá hópehely formá-
jú mintákat. 

Ha már úgyis nyakig festékesek 
vagyunk, készíthetünk egyedi cso-
magolópapírokat: a sablonokat 
festékbe mártva nyomtassunk min-
tákat a papírra, de akárcsak a képes-
lap esetében, dolgozhatunk henger-
rel is. Használhatunk több színt is, 
izgalmas árnyalatokat kapunk.

PÉTER BEÁTA

Váncsa Mónika néhány 
egyszerű, de remek technikát 
mutatott

Kedves mackófi gurák készülhetnek néhány darab gyurmából

A sablonokat 
festéksprével is 
körbefújhatjuk




