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pravljično krilo
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Stop igra:
Otrok vam pri delu lahko pomaga; cicidoj
ka naj vam pripravlja in podaja trakove, 
cicbanka jih lahko že zavezuje na elastiko, 
pilovka pa si lahko krilo izdela sama.

 PRIPRAVILA: NIKA VEGER

USTVARjarije

Če ste kdaj oblekli krilo iz tila, potem razumete, zakaj je to 
čarobni kos garderobe, ki hipnotizira prav vse deklice ... in 
jih spremeni v baletke, morske deklice, čarovnice, princeske 
... Če ne, je čas, da si ga naredite tudi zase. 

Potrebujete:
NujNo: 1 uro časa, škarje, 2 m tila, elastiko
Po želji: satenast trak, vžigalnik, gumb, obroč za lase

Navodila:

1 v trgovini z blagom izberite til; trši ko bo, bolj 
bogato bo videti krilo, mehkejši pa so bolj prijetni 

za nošenje in se ne zatikajo za najlonske žabice. Mi 
smo izbrali tri modre odtenke (2 x dolžino želene 
dolžine krila; npr. za otroka 80 cm, za odraslega 1 m).

2Kos tila prepognite po dolžini in položite na 
površino, ki ima označene črte – tako bo striženje 

trakov enostavnejše. Mi smo izbrali parket, uporabite 
pa lahko tudi karirast ali črtast namizni prt, likalno 
podlogo ... Najbolje bi bilo, da so vsi trakovi široki 7 
cm (dopustno je odstopanje za 2 cm).

3 Izmerite obseg pasu, prištejte mu 5 cm in v tej 
dolžini odrežite elastiko. Zvežite jo v krog. Če 

želite, jo lahko tudi zašijete, v tem primeru naj bo 
dolžina elastike nekoliko manjša od obsega pasu.

4Vzemite sredino traku tila in jo zavijte okrog elasti-
ke, od spodaj navzgor. Konca tila povlecite skozi 

zanko. Tako ste til pričvrstili na elastiko. Nadaljujte z 
vsemi trakovi; če ste izbrali več barv tila, jih nizajte v 
zaporedju, npr. svetel, temen, svetel, temen. Po potrebi  
trakove prikrajšajte.

5Krilo lahko okrasite s pentljo in tako 'označite' 
sredino spredaj. Odrežite satenast trak, konca 

nekoliko zažgite, da preprečite paranje. Trak povlecite 
skozi eno zanko iz tila ali okrog elastike in zavežite 
lepo pentljo.

6Če vam je kaj tila ostalo, ga zavežite okrog 
navadnega obroča za lase in po želji okrasite z 

gumbom, bleščicami, satenasto pentljo ...

Ustvarjalni 
zapik:

Največja izbira tila 

 je v trgovini Svet 

metraže, kjer je cena 

za meter (širine 150 

cm) 2,40 eUR.  
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