RUDOLF KOT POKRIVALO ALI NAMIZNI OKRAS

Potrebuješ:
 nekoliko trši papir v rjavi barvi
 svinčnik, škarje in lepilo
 črn flumaster
 kolaž papir

1. Na karton nariši večji oglato obliko jelenove glave. Zgornji del je lahko
nekoliko bolj zaokrožen, spodnji pa naj bo raven. Obliko izreži.

2. Na obraz s črnim flumastrom nariši priprte oči. Učinek dosežeš tako, da
namesto oči narišeš dva polkrožna ‘mostička’ (glej fotografijo)
3. Sedaj se loti ušes. Na karton enake barve nariši dve rahlo špičasti ušesi.
Iz kolaža svetlejše barve pa dve manjši. Manjše (nitranje) uho, prilepi na
večjega. Spodnja dela ušes premaži z lepilom ter ju prilepi na hrbtno
stran glave tako, da je notranje uho vidno na sprednji strani. Ušesa
prilepi dovolj narazen, da bo prostor še za roge.

4. Iz kolaža barve, ki si ga uporabila za notranje uho izreži ovalno obliko ter
jo prilepi na mesto smrčka.
5. Iz rdečega kolaža izreži manjši ovalni smrček ter ga prilepi na
svetlejšega.
Iz rožnatega kolaža izreži lica. Lici sta lahko okrogle ali rahlo ovalne
oblike. Prilepi ju na ustrezno mesto.

6. Rudolf potrebuje tudi roge. Iz tršega papirja temnejše rjave barve izreži
dva, rahlo razvejana rogova. Lahko sta povsem enake oblike
(ko izrežeš prvega, ga uporabi kot model za drugega), popolnoma nič
narobe pa ne bo, če bosta rogova povsem različno razvejana.

7. Iz tršega papirja v barvi jelenove glave
izreži še daljši in nekoliko širši trak.
Pomagaj si z ravnilom. Trak naj bo širok
vsaj 4 centimetre, dolg pa dovolj, da
bo sklenjen zaobjel velikost tvoje
glave. Na sredino traku prilepi spodnji
del jelenove glave (glej fotografijo).
Nasvet: če nimaš dovolj dolgega papirja, izreži dva krajša trakova.
Enega prilepi za levo stran glave, enega pa na desno.

8. Konca trakov prilepi skupaj – lahko z lepilom ali s spenjačem, če ga
imaš.

Rudolfa si zdaj lahko posadiš na glavo in se spremeniš v najbolj
znanega Božičkovega jelenčka. Ali pa…
Na sredino postaviš božično zvezdo in tako polepšaš cvetlični lonček.
Rudolfa pa lahko kar samega postaviš na mizo, kjer bo služil kot lep
prednovoletni okras.

Vir:
https://www.simpleeverydaymom.com/reindeer-headband-craft/
(spletni naslov vsebuje video posnetek)

