
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ



ΥΛΙΚΑ

• 1 γκαζάκι
• 1 κουτάλι μικρό
• Λαμπάδες μονόχρωμες σε χρώμα της αρεσκείας μας
• Χαρτοπετσέτες με διάφορα σχέδια
• Κορδέλες διαφόρων χρωμάτων
• Μπίλιες διαφόρων χρωμάτων με τρύπα στη μέση
• Κορδόνια χρωματιστά
• Αξεσουάρ που έχουμε συλλέξει στο σπίτι, όπως λουλουδάκια, 
σταυρουδάκια.. 

.



Ξεφυλλίζουμε τη χαρτοπετσέτα και κρατάμε το φύλλο με τα σχέδια

Κόβουμε τα σχέδια που επιθυμούμε από κάθε φύλλο

Τυλίγουμε τη χαρτοπετσέτα στη λαμπάδα.



Έχουμε ήδη ανάψει το γκαζάκι και ζεσταίνουμε πολύ λίγο το κουτάλι.
Γίνεται τύλιγμα και κόλλημα παράλληλα, πηγαίνοντας αριστερά και δεξιά το

κουτάλι, όπως βάφουμε με το πινέλο (λιώνει η λαμπάδα και κολλάει πάνω
της η χαρτοπετσέτα).

Σταματάμε όταν φτάσουμε στην αρχή της χαρτοπετσέτας. 
Δεν πρέπει να συνεχίσουμε δεύτερη φορά το τύλιγμα, 
γιατί η χαρτοπετσέτα δεν θα έχει άμεση επαφή με τη λαμπάδα, για να κολλήσει.



Ύστερα στολίζουμε με κορδέλες και άλλα αξεσουάρ, σύμφωνα με το γούστο
μας, αφήνοντας τη φαντασία μας να ταξιδέψει.





ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ



ΥΛΙΚΑ

• Κάνσον σε διάφορα σχέδια
• Αφρώδη πασχαλινά σχέδια
• Κορδέλες
• Τούλια σε διάφορα χρώματα



Κόβουμε κάνσον με πλευρά 25 εκ.
Κόβουμε τις δύο πλευρές του σε δύο σημεία, ώστε η τετράγωνη βάση του
καλαθιού να είναι 10 εκ.

Διπλώνουμε κατά μήκος στα σημεία που είναι κομμένες οι πλευρές. 



Ξαναδιπλώνουμε πάλι στα κομμένα σημεία.
Το ανοίγουμε και πιάνουμε με συραπτικό τις πλευρές του καλαθιού λοξά
τοποθετημένες (με γωνία 45ο) για να δημιουργούν γωνίες και να κάνουν σχέδιο. 
(να μην είναι τελείως τετραγωνισμένο το καλάθι)



Κόβουμε μία λεπτή λωρίδα και την πιάνουμε με συρραπτικό για χερούλι. 
(όλα τα κοψίματα του καλαθιού να γίνουν με σκαλιστό ψαλίδι. Έτσι το
καλαθάκι μας έχει περισσότερη χάρη). 





Ύστερα το στολίζουμε με τα αφρώδη υλικά ή με ό, τι άλλα σχέδια ή αξεσουάρ
έχουμε στη διάθεση μας.





Τέλος, βάζουμε ένα τούλι μέσα στο καλαθάκι μας και το γεμίζουμε με
λιχουδιές (κουλουράκια, τσουρεκάκια, σοκολατάκια…) 
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Δασκάλα Β’ τάξης


