PREPLETENI JELENČKI

Potrebuješ:







trši karton (npr. embalaža kosmičev ali riža, pokrov od čevljev…)
svinčnik, škarje
lepilo in lepilni trak (selotejp)
rjava tempera in čopič
rjava volna (ali volna v naravnem odtenku)
kolaž papir

1. Na karton nariši glavo jelena. Naj ne bo povsem okrogla – zgornji del je
lahko nekoliko bolj raven (glej fotografije). Izreži in z rjavo tempera
barvo natančno pobarvaj obliko jelenove glave. Pusti, da se barva
posuši.

2. Odreži daljši kos volne. Na hrbtno stran glave jo s pomočjo selotejpa
prilepi, nato pa z njo potuj okoli glave. Od zadaj naprej in zopet nazaj –
enkrat navpično, nato vodoravno in diagonalno (glej fotografijo). Ko ti
zmanjka volne, jo na hrbtni strani prilepi s koščkom selotejpa.

3. Iz kolaž papirja naravne barve izreži smrček ovalne oblike. Prilepi ga
nekoliko nižje od sredine obraza. Nato izreži manjšo ovalno obliko (črno
ali rdečo) ter jo prilepi na sredino prvega.

4. Iz črnega papirja izreži oči, iz belega pa še manjša krogca za zenici.
Prilepi ju na črno podlago, nato pa oči nalepi na jelenovo glavo - nad
smrček v primerni razdalji. Oči so lahko okrogle ali nekoliko ovalne
oblike.

5. Iz rjavega svetlo rjavega kolaža izreži dve rahlo špičasti ušesi. Na sredino
vsakega prilepi enako obliko v manjši in sveteljši barvi (glej fotografijo).
Dno vsakega ušesa premaži z lepilom ter ju prilepi na hrbtno stran glave
tako, da se s svetli del ušesa vidi iz sprednje strani.

6. Iz temnejšega rjavega kolaža izreži roge. Oba rogova naj bosta rahlo
razvejana. Spodnji del vsakega premaži z lepilom ter ju prilepi na hrbtno
stran jelenove glave in sicer med obema ušesoma.
Bravo - jelenček je narejen!
Zdaj pa hitro naredi še kakšnega. Božiček jih ima kar devet, a pazi, rdeč nosek
ima le eden izmed njih ;)

Vir:
https://www.simpleeverydaymom.com/yarn-wrapped-reindeer-craft/
(spletna stran vsebuje video posnetek)

