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Zakrpajmo luknjo!
ta luknjica je nastala ob grizljanju ovratnika sicer 

kvalitetne in zelo uporabne športne jakne in postala 

razlog, da je jakna z okraskom postala unikatna in pri 

lastnici še bolj priljubljena.

Potrebujete
NujNo: nekaj, kar prekrije luknjo; našitek, gumb, zaplato 

usnja …, sekundno gel lepilo (to kljub pranju ne popusti), 

nit, šivanko, svilen trak, škarjice.

Navodila:

1 Luknjo najprej zašijemo, da blago povlečemo skupaj v 

prvotno obliko.

2 Čez luknjo s sekundnim gel lepilom prilepimo želeni 

našitek (ali gumb ali zaplato usnja). Za nekaj sekund 

ga močno stisnemo ob blago.

3 Da odvrnemo pozornost od popravljenega mesta, 

dodajmo še druge okraske in vzorec ponovimo 

večkrat, lahko tudi na drugi strani ovratnika. V našem 

primeru smo srčku s trakcem dodali steblo in list. Najprej 

smo trak prilepili, nato pa s sijočo nitko še vse skupaj 

prešili, da je videti bolj šik.

Polepšajmo čevlje!
tudi sama veliko oblačil in obutev dobim: s 
prijateljicami na začetku sezone organiziramo 
‘ciganščino’, na kateri druga od druge podedujemo 
kose, ki jih same (ali naši otroci) ne nosimo več. 
Nekateri so le rahlo zaprani ali zbledeli, sicer pa še 
popolnoma nosljivi in kar kličejo po ustvarjanju in 
vdihu novega življenja.

Potrebujete
NujNo: barvo za barvanje tekstila (oz. materiala, iz 
katerega so čevlji), sekundno gel lepilo, bleščeče 
kamenčke, flomastre za barvanje tekstila, tanek 
flomaster, odporen proti vodi.
Po želji: nove vezalke oz. elastiko.

Navodila:

1 Čevljem odstranimo vezalke, jih očistimo, 
nato pa dobro namočimo v hladni vodi, da se 

popolnoma in enakomerno prepojijo z vodo. Le 
tako bo barva enakomerno prijela. Želeno barvo 
in kilogram soli stresemo na dno bobna pralnega 
stroja, na to položimo mokre čevlje (pa tudi 
kakšna oblačila, ki potrebujejo osvežitev barve) in 
pralni stroj vključimo na program, pri katerem 
običajno peremo stvari, ki smo jih vanj zložili, npr. 
skrajšani program za pranje bombaža pri 40-ih 
stopinjah. Ko je barvanje v stroju končano, 
ponovimo pranje na istem programu, da se barva 
res dobro izplakne iz čevljev, oblačil in pralnega 
stroja. Vse to je natančneje napisano tudi v 
navodilih za barvanje na embalaži barve.

2 Čevlje najprej dobro posušimo na soncu.

3S flomastri za tekstil narišemo želene motive 
(npr. žabo in kačjega pastirja) in počakamo, da 

se posušijo.

4Čez najbolj odrgnjen del blaga na čevlju s 
sekundnim gel lepilom nalepimo kamen. Za 

nekaj sekund ga močno pritisnemo ob podlago. 
Prilepimo tudi druge kamenčke. Kamne lahko tudi 
prišijemo. Pri kačjem pastirju lahko začetni in končni 
vozel niti izkoristimo, da nastanejo oči – v tem prime-
ru nitko zavozlamo večkrat, da nastane večja bunka. 
Skozi debelo podlago tanko šivanko (predebelo uho 
ne bo šlo skozi luknjice kamna) porivamo ali 
vlečemo kar s kleščami. Ker je iz notranje strani 
čevlja navzven šivanko težko natančno usmeriti, 
merite v bližino kamna in skušajte s ponovnim 
vbodom šivanko spraviti na želeno mesto. Nato še 
enkrat naredite kepo iz številnih vozlov in šivanko 
potisnite še skozi drugo luknjico kamna.

5napeljite zanimivo vezalko, npr. elastiko 
žive barve, ki ste jo na začetku ‘zarobili’ s 

plamenom, nato pa zavozlali, cik-cak napeljali 
skozi luknjice od spodaj navzgor in na koncu 
ponovno zavozlali.

USTVARjarije

Kako ... 

 (stara) oblačila
 PRIPRAVILA: NIKA VEGER

Stop igra:
Jaz sem izbrala motiv, ki ga lahko nosi tako fantek kot 
punčka, vi pa izberite takšnega, ki bo vašemu otroku 
res všeč. Če sami neradi rišete, ilustracijo vzorca 
ali motiva poiščite na spletu. Naj bo enostavna, da jo 
boste lažje ‘prerisali’ na čevelj. Lahko si pomagate kar 
z običajnim svinčnikom.

Nov letni čas radi začnemo s spremembami: obiskom frizerja, še ne 
preizkušenim receptom za nedeljsko kosilo, nakupom trendovskih 
oblačil. A da ob nakupu novih oblačil stara (in že nekoliko načeta) ne 
bodo kar obtičala v omari, jih predelajmo s temi preprostimi in 
poceni triki. Tokrat barvamo, krpamo in krasimo sami, brez pomoči 
otrok, saj je to lahko prav sproščujoča enourna meditacija.

Ustvarjalni 
zapik:

Najboljše barve za pranje tekstila v stroju, ki so na voljo pri nas, so Marabu Fashion Colors, kupite pa jih lahko v trgovinah za ustvarjanje. dajo res enakomeren ton barve, ki ste jo izbrali. Prav tako je pomembno, katere kamenčke izberete: najbolj se bleščijo kristalčki Swarovski, medtem ko se cenejši plastični skromneje bleščijo že ob nakupu, pa še hitreje se odrgnejo. Zato raje varčujte pri nakupu preostalega materiala. 
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