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Potrebujete
NujNo: vrv (naj bo čvrsta in taka, da vozel dobro drži in 

se z leti ne razteza), perle ali krogle, čopič, akrilne barve, 

ki dobro prekrivajo

Navodila:

1Če ste izbrali nepobarvane lesne kroglice, najprej s 

svinčnikom narišite motiv, npr. merjasca. 

2Kroglico namestite v očiščen pokrovček od barve, da 

se vam ne bo vrtela. 

3S čvrstim in tankim čopičem začnite nanašati barve, 

najprej svetlejše, nato temnejše. 

4ko je vse, kar ste na tej strani pobarvali, suho, 

kroglico obrnite in pobarvajte še del, ki je bil do sedaj 

v pokrovčku.

5Zdaj izberite še druge enobarvne kroglice in jih 

nanizajte na vrv.

6vrv potisnite skozi luknji v vratih omare. Na notranji 

strani vrat oba konca povlecite skozi kroglico in ju 

zavežite v vozel. Tako bo kljuka lepa tudi s te strani, pa še 

vrv bo napeta bolj čvrsto.

P. S.: Če gre za kljuko, ki je npr. v predal namešče-

na le na enem mestu, torej je le ena luknja, na vrv 

obesite le eno večjo kroglo in oba konca vrvi 

potisnite skozi luknjo v predalu. Na notranji strani 

konca vrvi povlecite najprej čez kroglico in šele 

nato napravite vozel.

USTVARjarije

Kako ... 

 PRIPRAVILA: NIKA VEGER, bEAutyfuLLbLoG.sI

Stop igra:
otrok vam pri izbiri in nizanju pa tudi 
barvanju krogel lahko pomaga, saj mu 
bo tako končni izdelek oz. popestritev 
njegove sobe še bolj všeč. Če sta izde-
lala več kroglic, jih lahko navežete na 
pisane trakove in uporabite za okra-
sitev sobe ali pa te trakove napeljete 
od ograje postelje do letvic pod jogi-
jem in tako ustvarite mrežo, ki bo 

preprečila padanje igrač s postelje.

Pri teh ustvarjarijah sem odpravila kar dve 
zagati; kako kaj uporabnega izdelati iz 
nakopičenih perlic ter kroglic za izdelavo 
nakita in kako prenoviti poceni in prav nič 
otroško omaro. Ta je bila sicer lesena, a 
temno rjava z belimi vrati in plastičnimi 
sivimi kljukami. 
Rjavi stranici omare sem prebarvala z 
valjčkom, namočenim v zlato, dobro prekriv-
no barvo (2 plasti), bela vrata pa popestrila 
s kljukami iz kroglic. Otrokom so všeč, ker 
so pisane in prijetne za njihove male roke. 

iz lesenih kroglic izdelati 
ročaje za pohištvo
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Ustvarjalni 
zapik:

izberite barve, ki so močno prekrivne, kot so npr. Marabu Decor Lack. Tako bo barvanje enostavnejše, saj boste že z nanosom ene plasti ustvarili živahne poslikave oz. na koncu dodelali drobne detajle. Te barve se tudi zelo  hitro sušijo. 

12 13


