
 ערכה להכנת  
 זר פרחים משמח מנייר



 :הערכה מכילה
oפרחים 12-חיתוכי עלי כותרת ל 
o3 עיגולי נייר גדולים 
o9 עיגולי נייר קטנים 
o6 גבעולי נייר 
o12 חוטי ברזל בעלי קצה מגולגל 
o3 חוטי ברזל  בעלי קצוות ישרים 
oנייר משי צבעוני 
oסרט עטיפה צבעוני 
oשיפוד קטן לעיגול עלי הכותרת 
 

 :ציוד נדרש שאינו בערכה
oסלוטייפ שקוף 
oמומלץ להשתמש בבקבוק דבק עם פיה צרה   -דבק נוזלי 
oעל מנת לקצר את זמני הייבוש ניתן  . ניתן להרכיב את הערכה עם דבק נוזלי פשוט

 .להשתמש בדבק נוזלי חזק יותר למשל דבק מגע
 

 .קראו את כל שלבי ההרכבה ורק לאחר מכן התחילו לעבוד -המלצה

 הד-מדריך זה מתאים לכל ערכות זרי הפרחים מבית פייפר* 



   -שימו לב

הפרחים שבמרכזם יש  

חור קטנטן הם שכבת 

 -הבסיס של הפרחים

תחתונה של ההשכבה 

 .כל פרח

נסדר את חלקי הפרחים על פי התמונה אך את הצבעוניות   -ארגון הפרחים. 1
 .של כל פרח כל אחד יתאים על פי טעמו האישי

כל הסבר , עקבו אחר השלבים וההוראות במדריך! מ ת ח י ל י ם ! איזה כיף
 .כתוב מלווה בתמונה להמחשה



חוט  , שיפוד לגלגול העלים/ עפרון, דבק, נצטרך את חלקי הפרח -1הרכבת פרח מספר 
 .ברזל עם קצה מגולגל

השיפוד הקטן המצורף  / בעזרת עפרון
לערכה נגלגל בעדינות לכיוון מרכז הפרח את  

 .עלי הכותרת של שני חלקי הפרח הגדולים
עזרת האצבעות נקפל בעדינות את  ב

 .האבקנים כך שיעמדו כלפי מעלה



את חוט הברזל  

נכניס בזהירות  

לחור במרכז  

הפרח כשעלי  

הכותרת מופנים  

 .  כלפי מעלה

נמשוך את חוט  

הברזל מלמטה  

עד שחלקו  

המגולגל יגע  

 .בבסיס הפרח



נטפטף מעט דבק על גבי החלק המגולגל  

"  גולה"של חוט הברזל כך שתיווצר מעין 

"  גולה"ה. קטנה של דבק במרכז הפרח

תכסה את חלקו המגולגל של חוט הברזל  

 .  מעט מהנייר שסביבוו

ניקח את חלק הפרח הקטן ונניח אותו  

 .  על גבי ובמרכז הפרח הגדול

בעזרת האצבעות  עם יד  נלחץ  -חשוב

אחת מתחת לפרח הגדול וסביב הגבעול  

על הפרח הקטן   השניהועם אצבעות היד 

נלחץ  . הפרח צידילחץ משני  שיווצרכך 

עד שנרגיש כי שני הפרחים נדבקו אחד  

 (.לפחות דקה)היטב לשני 



נטפטף מעט דבק על חלקו התחתון  
 של עיגול האבקנים

נצמיד את עיגול האבקנים למרכז  
נלחץ בעזרת האצבעות מתחת  . הפרח

על   השניהלפרח ובעזרת אצבעות היד 
 .  לחץ שיווצרעיגול האבקנים כך 

 .נמתין לייבוש

נטפטף מעט דבק במרכז עיגול  
האבקנים ונדביק עליו את העיגול  

 .הקטן
ניתן לטפטף את הדבק גם במרכז  

העיגול הקטן ואז להדביק אותו במרכז  
 .עיגול האבקנים

נלחץ על העיגול הקטן עם אצבעות יד  
אחת ומתחת לפרח עם אצבעות היד  

 .  לחץ שיווצרכך  השניה
 .נמתין לייבוש



 !  הפרח הראשון מוכן! כל הכבוד

 .נחזור על סדר פעולות זה גם בשני הפרחים הנוספים מאותו הסוג

 

שני סוגי הפרחים הנוספים בזר בנויים באותה הצורה של הדבקות ולחיצות עד  

עקבו אחרי התמונות בדפים הבאים להרכבת שני סוגי הפרחים  . לייבוש

אם אחד השלבים אינו ברור חיזרו לשלבים המפורטים של הפרח  . הנוספים

 .שזה עתה סיימתם



1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

   -2הרכבת פרח מספר 



1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

 -3הרכבת פרח מספר 



 -ארגון והרכבת הגבעולים. 2

 .שלושת חוטי הברזל בעלי הקצה הישר ודבק, נצטרך את ששת הגבעולים

 .נסדר את ששת הגבעולים בשלושה זוגות על פי טעמינו האישי



 .ניקח את אחד מזוגות הגבעולים

נמרח פס דבק דק על החצי  

אורכו של אחד  ל התחתון  

 .הגבעולים

.  נניח על פס  הדבק את חוט הברזל

ניתן לעקם בעדינות את חוט הברזל  

 .כך שיתאים בצורתו לצורת הגבעול



הפעם לא נמתין לייבוש מלא של הדבק  

ואם הוא מתייבש מהר מידי ניתן למרוח  

 .עוד פס דבק דק גם מעל לחוט הברזל

נניח את הגבעול הנוסף על הגבעול עליו  

מודבק חוט הברזל כך שחוט הברזל יהיה  

 .ממקומם בין שני הגבעולים

נלחץ על שני הגבעולים עם חוט  

 .הברזל ביניהם עד לייבוש

נחזור על סדר הפעולות גם בשני  

 .זוגות הגבעולים הנוספים



פרחים מהממים ושלושה זוגות גבעולים ועכשיו   12הרכבתם  ! אתם אלופים. 3

 !נשאר להרכיב את הזר

את נייר המשי ואת סרט העטיפה וכמובן את כל  , לשלב זה נצטרך סלוטייפ

 .הפרחים והגבעולים

 



נתחיל לקחת פרחים ולמקם אותם אחד ליד השני כאשר אנחנו מחזיקים את חוטי  

נעגל ונעקם אותם מעט בהתאם לאופן בו נרצה  . הברזל צמודים אחד לשני

 .ננסה ליצור לזר צורה של חצי כדור . שהפרחים יהיו ממוקמים



בשלב זה ניתן להכניס לזר גם את  )

הגבעולים או לשלב אותם בשלב הבא  

 .(כפי שמפורט בהמשך

 

כאשר נהיה מרוצים מאופן סידור  

הפרחים ניקח חתיכה קטנה של  

סלוטייפ ונלפף אותה  סביב חוטי  

 .  הברזל במקום בו אחזנו בזר

ממש   שישארנלפף את הסלוטייפ כך 

מעט מרחב בין החוטים אך הם עדיין  

 .ולא יזוזו יהיו צמודים אחד לשני



נכניס בעדינות  

את הגבעולים  

במקומות בהם  

נראה שיש  

חורים שצריך  

למלא  

ובזהירות  

נשחיל את  

חוט הברזל  

שלהם לתוך  

הסלוטייפ  

 .המלופף



כבר   !!!!! וואו, וואו, וואו

עכשיו רק  ! יש לנו זר

 .צריך לעטוף אותו



שלב זה אינו הכרחי   -עטיפת הזר. 4

וניתן להניח את הזר כפי שהוא בתוך  

 .  כלי מתאים

נמקם את   -במידה ובחרתם לעטוף

הקצה התחתון של הזר במרכז  

 .הריבוע של נייר המשי

נחזיק את הקצה התחתון של הזר  

ואת נייר המשי ובעדינות נתחיל  

 .לסגור את נייר המשי כלפי מעלה

ניצור לולאה של סרט העטיפה  

ונשחיל אותה סביב נייר המשי וחוטי  

 .הברזל ונקשור קשר פרפר



 !שלם בעצמכםהכנתם זר פרחים !!!! מהמם

צפוף או  , גבעולי הפרחים מאוד גמישים וניתן לסדר את הזר לפי רצונכם

 .'וכוישר או מעוגל , מרווח



 .אפשר להשאיר את הזר קשור ומהודק או להניח לפרחים להתפזר בתוך אגרטל קטן

 !אשמח לשמוע חוויות! מקווה שנהניתם מהכנת הזר

 0524807004 -שחר ליאב
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