
PROFESSIONAL DECORATING TECHNIQUES  -  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚEΣ ΤΕΧΝΙΚEΣ ∆ΙΑΚOΣΜΗΣΗΣ 

Σελίδα 1 – 2 της Αγγλικής Μετάφρασης 

ΚΑΤAΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΛΕ IΩΝ  –  ΥΛ ΙΚΩΝ  
Κόφτης (σε λουρίδες) 
Ψαλίδι 
Συρραπτικό 
Χάρακας 
Μολύβι / Στυλό 
Κόλλα: Πιστολάκι κόλλας (παράγει ζεστή λιωµένη κόλλα) και κόλλα 
Κολλητική ταινία 
• Ζιλοτέιπ (µονής και διπλής όψης) 
• Συγκολλητική ταινία για σωλήνες: Θα την βρείτε στο τµήµα εργαλείων των περισσότερων πολυκαταστηµάτων ή 

σε εξειδικευµένα µαγαζιά. Την χρησιµοποιώ για µεγάλες κατασκευές όπως για µεγάλες σηµαίες, καλύµµατα τραπεζιών 
και µεγάλα κρόσσια. 

• Ταινία µε σχέδια λουλουδιών: Απαραίτητη για την κατασκευή φιόγκων σε σχήµα λουλουδιών, κουκουναριών και 
κάποιων άλλων κατασκευών. 

• Ταινία διπλής όψης για µοκέτες: Ένα από τα βασικά υλικά που χρησιµοποιώ! Έχει το πλεονέκτηµα ότι κολλά και 
από τις δύο πλευρές. Επιταχύνει την διαδικασία κατασκευής φιόγκων αλλά και των περισσότερων διακοσµητικών 
κατασκευών επίσης. Θα την βρείτε στο τµήµα εργαλείων των περισσότερων πολυκαταστηµάτων ή σε εξειδικευµένα 
µαγαζιά. 

• Εύκαµπτο σύρµα: Απαραίτητο υλικό για τα λουλούδια, κλπ. Αλλά και όταν έρθει η έµπνευση και δεν έχετε σύρµα, 
αρκεί και η απλή µεταλλική κρεµάστρα που σίγουρα έχετε στην ντουλάπα σας. 

• Τα χάρτινα εσωτερικά ρολά του χαρτιού υγείας ή κουζίνας: Υπάρχουν περιπτώσεις που θα σας φανεί 
χρήσιµος, γι’ αυτό φυλάτε τους.  

• Τα συρµατάκια που δένουν τα σακουλάκια ψωµιού ή άλλες συσκευασίες: Θα σας φανούν χρήσιµα, φυλάτε 
τα.  

• Κορδέλες: Φροντίστε να έχετε µία ποικιλία από κορδέλες οι οποίες µπορούν να κοπούν σε λουρίδες. ∆ηλαδή κάθε 
κορδέλα από προπυλένιο. Κάθε κορδέλα που µπορείτε να την “κατσαρώσετε” µπορείτε να την κόψετε σε λουρίδες. 
Κάθε κορδέλα που µπορεί να κοπεί στην µέση κατά µήκος µπορεί να κοπεί και σε πολλές λουρίδες. Η εµπειρία έχει 
δείξει ότι οι φαρδύτερες κορδέλες κόβονται σε πολλές λωρίδες ευκολότερα.  

 
Λίγα λόγια ακόµα για τις κορδέλες: 
Υπάρχουν πολλά είδη κορδελών, πολύχρωµες, µε σχέδια ή χωρίς, µε σύρµα αλλά προσέξτε, οι υφασµάτινες δεν είναι 
κατάλληλες καθώς δεν κόβονται σε λουρίδες, ενώ κάποιες µε µεταλλική επικάλυψη καταστρέφονται όταν περνούν από 
την συσκευή κοπής σε λουρίδες. Η εµπειρία έχει δείξει ότι κερδίζετε χρόνο και χρήµα  επιλέγοντας φαρδύτερες κορδέλες 
για τις κατασκευές σας. Επίσης κάθε κορδέλα που “κατσαρώνει” µπορεί να κοπεί σε λουρίδες. Επισκεφθείτε τα 
εξειδικευµένα µαγαζιά, κάντε τις προµήθειές σας µε φαντασία και πειραµατιστείτε.  

ΒΑΣ ΙΚΟ  ΛΕΞ ΙΛΟΓ ΙΟ  Σελ. 4 της Αγγλικής Μετάφρασης 

ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΝΙΣΜΟΥ: Ένα κύκλος κορδέλας σε ένα λουλούδι ή στρώµα σε έναν φιόγκο. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
δύο στρώµατα  για να τονίσετε ακόµα περισσότερο την αντίθεση. Αυτά τα  στρώµατα είναι πάντα διαφορετικά  από το 
στρώµα πριν και µετά καθώς χρησιµοποιείται για την αλλαγή του χρώµατος, της υφής (ίσιο, κατσαρό ή θηλιά) ή το 
τελείωµα (µεταλλικό, έντυπο ή γυαλιστερό). 

ΒΑΣΗ: Η βάση – θεµέλιο του φιόγκου ή άλλης κατασκευής. Συχνά έχει το σχήµα θηλιάς, φτιαγµένης µε την βοήθεια 
συρραπτικού ή κόλλας στο κέντρο. Η αρχή στην κατασκευή ενός φιόγκου.  

“ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙ”: Θηλίτσες από κορδέλα κοµµένη σε λουρίδες όχι µεγαλύτερες από 5 εκ. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και µόνες τους ή στο κέντρο ενός µεγαλύτερου λουλουδιού. Βλ. σελ. 14 της Αγγλικής Μετάφρασης. 
Χρησιµοποιείται και στα στολίδια για τα µαλλιά, αν το κολλήσετε µε κόλλα  ή µε σύρµα σε στεκάκια, χτενάκια, κλπ. 

ΚΑΜΟΥΦΛΑΖ: Στρατιωτικός όρος, η χρησιµοποίηση δηλ. ίσιων ή κατσαρωµένων κορδελών κοµµένων σε λουρίδες, 
φιόγκων από κοµµένες σε λουρίδες ή κορδέλες ή και άλλων κατασκευών για να κρυφτούν οι συνδετήρες του 
συρραπτικού που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή - συγκράτηση των διακοσµητικών.  

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ: Ένα κοµµάτι χαρτόνι κοµµένο στο κατάλληλο µέγεθος για την εξασφάλιση οµοιόµορφου 
µεγέθους στις κατασκευές.  

ΘΕΣΕΙΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ: Η µέθοδος για την περιστροφή των βάσεων των κορδελών σε διάφορες θέσεις για το αποτέλεσµα 
που επιθυµούµε. Βλ. το σχετικό διάγραµµα #5 στην σελίδα 8 της Αγγλικής Μετάφρασης. 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΙ ΦΙΟΓΚΟΙ: Πολλά σχέδια για την διακόσµηση διαφόρων συσκευασιών.  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: Τα πρώτα 3 εκ. περίπου της κορδέλας που τοποθετείται στην συσκευή κοπής σε λουρίδες, το οποίο 
παραµένει άθικτο. Βλ. ∆ιάγραµµα #3. Το τµήµα αυτό χρησιµοποιείται για το τράβηγµα του υπόλοιπου της κορδέλας µέσα 
από τα δόντια τη συσκευής. Βλ. ∆ιάγραµµα #1 σελ. 5 της Αγγλικής Μετάφρασης. Μπορείτε να αφήνετε περιθώριο και 
στις δύο άκρες της κορδέλας ή αργότερα να κόψετε σε λουρίδες το περιθώριο αυτό. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί  
για να στερεώσετε σύρµατα ή άλλες κορδέλες, κλπ.  

ΟΥΡΕΣ: Κοµµάτια κορδέλας στερεωµένα µε κόλλα, συρραπτικό ή σέλοτεϊπ την άκρη ενός φιόγκου ή άλλης 
διακοσµητικής κατασκευής. Μπορούν να είναι κοµµένα σε λωρίδες ή και ολόκληρα ανάλογα µε το εφέ που θέλετε να 
δηµιουργήσετε.  



ΚΟΨΙΜΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ (Γλυπτό): Κόβετε την κορδέλα σε κάποιο σχήµα ή σχέδιο για ακόµα µεγαλύτερο εφέ. Μπορείτε 
να κόψετε τις άκρες, τις γωνίες, τις λωρίδες ή τις ολόκληρες κορδέλες µε αυτόν τον τρόπο.  

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: Μία αλλαγή στις λεπτοµέρειες αλλά όχι στα βασικά µίας ιδέας για ποικιλοµορφία. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Σε διάφορα σηµεία του οδηγού θα σας δίνονται κάποιες συµβουλές και οδηγίες σύµφωνα µε την εµπειρία. 

Σελ.  5 – 6 της Αγγλικής Μεταφράσεις 
ΤΜΗΜΑ Ένα  - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τεχνικές κοπής σε λωρίδες 

(Τι πρέπει να κάνετε και τι να αποφεύγετε) 

Ξεκινώντας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το εργαλείο κοπής σε λωρίδες κάνει µόνο µία δουλειά – χωρίζει την κορδέλα σε 
πολλές µικρές λουρίδες. Το περιθώριο χρησιµεύει για να κρατά τις λωρίδες αυτές σε σειρά. Ο κόπτης αυτός είναι ένα 
εργαλείο και όπως κάθε εργαλείο εάν του γίνεται σωστή χρήση θα µπορέσει να σας εξυπηρετεί για πολύ καιρό πριν 
χαλάσει ή πριν στοµώσουν οι λεπίδες του και χρειαστεί αντικατάσταση. Για καλύτερα αποτελέσµατα αλλά και για την 
προστασία του εργαλείου ακολουθείτε τις παρακάτω συµβουλές: Πιέζετε τα δοντάκια του εργαλείου µέχρις ότου να 
διαπεράσουν την κορδέλα τελείως για την αποφυγή δηµιουργίας σηµείων όπου η κορδέλα δεν θα έχει κοπεί σε λωρίδες. 
Στην συνέχεια φροντίζετε να κρατάτε σταθερά τα δοντάκια του κόπτη µέσα στα “λούκια” τα οποία προστατεύουν τις 
λεπίδες. Επίσης µην στρίβετε την κορδέλα όταν την κόβετε γιατί έτσι υπάρχει κίνδυνος να βγουν οι λεπίδες έξω από τα 
λούκια της συσκευής. Όταν κόβετε φαρδύτερες κορδέλες τραβάτε αργά και σταθερά καθώς το κόψιµο των φαρδύτερων 
κορδελών  πιέζει περισσότερο την συσκευή. Και τέλος, ρίχνετε που και που λίγο λάδι στα τέσσερα µεταλλικά  “σηµεία” 
του εργαλείου ώστε να γλιστρά πιο εύκολα.  
Τεχνικές Κοπής: Υπάρχουν τρεις τεχνικές, η ίσια, η στριφτή και η θηλιά. Κάθε τι που φτιάχνουµε απαιτεί συνήθως 
συνδυασµό αυτών των τεχνικών, για τον λόγο αυτό πριν ξεκινήσετε τις κατασκευές σας εξασκηθείτε καλά σε αυτές.  

∆ιάγραµµα #1 Ίσια κοπή 
1. Κόψτε την κορδέλα κατά µήκος. 
2. Περάστε το περιθώριο (άκρη της κορδέλας) µέσα από το εργαλείο. Το περιθώριο αυτό χρησιµεύει για να περάσετε 

την υπόλοιπη κορδέλα µέσα από τα δοντάκια.  
3. Πιέστε δυνατά τα δοντάκια µέχρις ότου να διαπεράσουν την κορδέλα  και κρατήστε σταθερά και δυνατά. 
4. Τραβήξτε από το περιθώριο την κορδέλα προς τα επάνω µέσα από τα δοντάκια κρατώντας την από το κάτω 

περιθώριο.  
5. Τραβήξτε τη κορδέλα µέσα από τα δοντάκια µε σταθερή δύναµη µέχρις ότου να φτάσετε στην άλλη άκρη.        
Συµβουλή: Για κάποιες κατασκευές είναι απαραίτητο να αφήνετε το περιθώριο χωρίς να το κόψετε. Αν χρειαστεί 
µπορείτε να το κόψετε αργότερα. 

∆ιάγραµµα #2  Στριφτή κοπή 
1. Κόψτε την κορδέλα στο µήκος που επιθυµείτε και κατσαρώστε την. 
2. Περάστε το περιθώριο και πατήστε µε δύναµη µέχρις ότου τα δοντάκια να διαπεράσουν την κορδέλα.  
3. Όπως και µε την ίσια κοπή κρατάτε την κορδέλα δυνατά και τραβάτε αργά και σταθερά µέχρι την άκρη. 
 
Συµβουλές:  
� Όταν κατσαρώνετε µία κορδέλα το µήκος µειώνετε µέχρι και στο µισό, κάτι που πρέπει να έχετε υπόψιν σας ανάλογα 

µε την κατασκευή που προτίθεστε να δηµιουργήσετε.  
� Για να αποφύγετε το µπλέξιµο της κορδέλας στον κόπτη, οδηγείτε την κορδέλα µέσα στα δοντάκια µε τα δάκτυλα 

του χεριού που κρατά τον κόπτη.  
� Ίσως να επιλέξετε µε την εµπειρία να κόβετε και µετά να κατσαρώνετε την κορδέλα. 

∆ιάγραµµα #3  Κοπή θηλιά 
1. Κόψτε την κορδέλα στο µήκος που επιθυµείτε και µην ξεχνάτε  ότι για την κοπή αυτή δεν πρέπει να κατσαρώσετε 

την κορδέλα. 
2. Περάστε το περιθώριο και πατήστε µε δύναµη µέχρις ότου τα δοντάκια να διαπεράσουν την κορδέλα. Κρατήστε την 

κορδέλα δυνατά και τραβάτε αργά και σταθερά µέχρι την άκρη αφήνοντας όµως το ίδιο περιθώριο όπως και στην 
άλλη άκρη της κορδέλας.  

3. Τώρα, αποµακρύνετε την κορδέλα από τα δοντάκια και µετά από τα εργαλεία.  
4. ∆ιπλώστε την κορδέλα στην µέση κρατώντας τα περιθώρια µαζί. Τώρα έχετε την θηλιά.  
 
Σελ. 7 – 12 της Αγγλικής Μετάφρασης 

ΤΜΗΜΑ ∆ύο 
∆ίπλωµα κορδέλας, Θέσεις Ρολογιού, Γωνίες, Πλευρές και Άκρες 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να µάθετε να ποικίλετε τις θέσεις των περιθωρίων, κάτι βασικό για την δηµιουργία 
λουλουδιών, περίπλοκων φιόγκων, κλπ.  

 



Γωνίες, Πλευρές και Άκρες 
                                                                              ∆ιάγραµµα #4                            

Οριζόντια Θέση 
             Επάνω άκρη                � 
            
     
 

Κάθετη Θέση 
�     

 
 
Αριστερή πλευρά   ∆εξιά πλευρά 
 

    
 
 
 
 
 
        Κάτω άκρη 

Θέσεις ρολογιού ∆ιάγραµµα # 5 
(Βλ. σελ. 8 της Αγγλικής Μετάφρασης) 

Τα περιθώρια της κορδέλας συγκρατούν στην θέση τους κάθε λωρίδας της κορδέλας και βέβαια όταν µιλάµε για θέσεις 
ρολογιού αναφερόµαστε στην θέση των περιθωρίων σε σχέση µε την υπόλοιπη κατασκευή. Φέρτε στο µυαλό σας ένα 
ρολόι και τους αριθµούς του. Τα δύο περιθώρια αντιστοιχούν στους δύο δείκτες. 

Στην παρακάτω σελίδα σας παρουσιάζουµε παραστατικά τις θέσεις: 
6:30 12 8:45 3:15 
- Γωνία 90 µοιρών ένα πιο περίπλοκο δίπλωµα στο ∆ιάγραµµα # 6 σελ. 8 της αγγλικής µετάφρασης µε µία 

παραλλαγή του στο ∆ιάγραµµα  # 7 σελ. 8 της αγγλικής µετάφρασης. 
- ∆ιπλώστε το κέντρο: πιάστε και στρίψτε το επάνω περιθώριο κρατώντας το κάτω περιθώριο στην θέση του. 

∆ιάγραµµα # 8 

Θέσεις ρολογιού ∆ιάγραµµα # 5 

Συµβουλή: προσπαθήστε να φτιάξετε ένα φιόγκο χρησιµοποιώντας µία θηλιά φτιαγµένη µε τους τέσσερις αυτούς 
τρόπους. Ενώστε τις θηλιές µε συρραπτικό και κολλήστε κατσαρές λωρίδες στην κορυφή. ∆οκιµάστε και µε 6 θηλιές 
τοποθετηµένες σε ίσιες αποστάσεις. Είναι εύκολο! Βλ. Σελίδα 8 της αγγλικής µετάφρασης. 

∆ίπλωµα κατά µήκος: διάγραµµα# 9. Μία απλή διαδικασία διπλώµατος µε την κορδέλα να διπλώνεται στην µέση 
κατά µήκος.  

∆ίπλωµα  γωνίας: ∆ιάγραµµα # 10. Η κορδέλα διπλώνεται πριν κοπεί σε λωρίδες. Εκεί που θέλετε να σχηµατιστεί η 
γωνία διπλώστε την κορδέλα στην µέση. Στην συνέχεια διπλώστε το επάνω κοµµάτι της κορδέλας πίσω σε γωνία 45 
µοιρών όπως στο διάγραµµα.  

∆ίπλωµα µε πιέτες: ∆ιάγραµµα # 11. ∆ιπλώνετε την κορδέλα, πριν την κόψετε σε λωρίδες, σε µικρές πιέτες, σαν 
ακορντεόν. Ένα φίνο εφέ για την κατασκευή κάποιων λουλουδιών.  

∆ίπλωµα εκτός κέντρου: ∆ιάγραµµα # 12. Τοποθετείστε το κάτω περιθώριο στην θέση 5 και διπλώστε το επάνω 
περιθώριο στην θέση 7 (του ρολογιού).  
Οι άκρες των περιθωρίων θα πρέπει να υπερκαλύπτουν η µία την άλλη. Κρατώντας τες σε αυτή την θέση, αρχίστε να 
τυλίγετε την πιο ακριανή γωνία γύρω από ένα λεπτό σύρµα. Στερεώστε την µε πράσινη (χάρτινη) ταινία.  
Συµβουλή: Κολλήστε µε διπλή κολλητική ταινία τις δύο εσωτερικές γωνίες (B & D) µαζί. Έτσι είναι πιο εύκολο να τις 
τυλίξετε γύρω από το σύρµα. 

Θηλιά δάκτυλο: ∆ιάγραµµα # 13. Τυλίξτε την κορδέλα γύρω από τον εαυτό της σε ένα κύκλο (τυλίξτε γύρω από τον 
δείκτη σας και αφήστε την να γλιστρήσει προς τα έξω). Κολλήστε τα περιθώρια µαζί. Ιδανικό καµουφλάζ – η τελευταία 
λεπτοµέρεια  σε  πολλούς φιόγκους.  
Συµβουλή: Φτιάξτε δύο ή τρεις και τακτοποιήστε τα στην σειρά ή σε γωνία για µία διαφορετική εµφάνιση. Μπορείτε να 
αφήσετε το κέντρο όπως είναι ή να το κόψετε σε λωρίδες.  

Παραλλαγή: Φτιάξτε µία τέτοια θηλιά περίπου 10 εκ. αφήνοντας 2,5 εκ. περιθώριο σε κάθε άκρη. Κολλήστε µε ταινία 
διπλή όψης. Στην συνέχεια τυλίξτε τις άκρες των περιθωρίων µαζί σε ένα κύκλο και έχετε µία µικρογραφία ενός παιδικού 
παιχνιδιού Βλ. διάγραµµα # 14 σελ. 10 της αγγλικής µετάφρασης. Κολλήστε µε ταινία. Μπορείτε ακόµα να τυλίξετε την 
κορδέλα γύρω από το χάρτινο εσωτερικό χαρτιού κουζίνας. Έτσι κρατά καλύτερα το σχήµα της.  

Θηλιά φτερό: ∆ιάγραµµα # 15. Η επάνω λαβή είναι µόνο 0.7 εκ. ενώ η κάτω 2,5 εκ. όπως συνήθως. Κολλήστε τα δύο 
περιθώρια µε ταινία διπλής όψης, όπως στην εικόνα. ∆εν θα κολλήσετε το µεσαίο τµήµα της κορδέλας. Το κέντρο δίνει 
µία ώθηση προς τα επάνω στις λωρίδες της κορδέλας και από κει πήρε και το όνοµα της αυτή η κατασκευή.     
Λοξή θηλιά: ∆ιάγραµµα # 18. Για την θηλιά αυτή και τα δύο περιθώρια είναι κοµµένα σε γωνία. Καθώς δε είναι 
κοµµένα διαφορετικά είναι µακρύτερα. ∆ιπλώστε την κορδέλα σε θέση 6:30. Θα έχετε ένα σχήµα ανάποδου V που θα 
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σχηµατίσουν τα λοξά κοµµένα περιθώριο. Κολλήστε την γωνία Β επάνω στο D µε κόλλα ή ταινία. Βλ. ∆ιάγραµµα # 17 
σελ. 11 της αγγλικής µετάφρασης. 

Παραλλαγή λοξής θηλιά µε τυλιγµένο την µέση: ∆ιάγραµµα # 18. Όπως την λοξή θηλιά µόνο που τώρα θα 
κολλήσετε το Β κάτω από το D. Βλ. διάγραµµα # 12 σελ. 10 της αγγλικής µετάφρασης.  

Μυτερή θηλιά: Όµορφη µε την λωρίδα ολόκληρη ή κοµµένη σε λωρίδες. Εύκολα προσαρµόσιµη σε πολλές κατασκευές. 
Κόψτε τις άκρες της κορδέλας όπως στο σχήµα. Προσέξτε την διαφοράς στο κόψιµο από την λοξή θηλιά. Βλ. διάγραµµα 
# 19, σελ. 11 της αγγλικής µετάφρασης. ∆ιπλώστε σε σχήµα 6:30. ∆ιάγραµµα # 20 σελ. 11 της αγγλικής µετάφρασης. 
Τυλίξτε το κέντρο σηκώνοντας την άκρη Α – Β ώστε η γωνία Β να είναι πάνω από την Α.  
Συµβουλή: Οι κατασκευές αυτές δείχνουν πολύ όµορφες σε διάφορα σχήµατα κοµµένες σε λωρίδες ή όχι. Βλ. 
διάγραµµα # 22 σελ. 11 της αγγλικής µετάφρασης. Πειραµατιστείτε µε δύο ή τρεις κλπ. γωνίες.  

Πλεγµένες µεταξύ τους λοξές θηλιές: ∆ιάγραµµα # 23. Πολλές τέτοιες κατασκευές µαζί µπορούν να 
δηµιουργήσουν ένα όµορφο διακοσµητικό. 
1. Φτιάξτε ένα µία µονή λοξή θηλιά. Βλ. διάγραµµα # 16 – 18 σελ. 11 της αγγλικής µετάφρασης. 
2. Στην συνέχεια, περάστε την δεύτερη κορδέλα (ήδη κοµµένη σε λωρίδες χωρίς όµως να κολλήσετε τις λαβές της) 

µέσα από την πρώτη της οποίας τα περιθώρια είναι κολληµένα.  
3. Τώρα κολλήστε τα περιθώρια µεταξύ τους ξεχωριστά από αυτά της πρώτης κορδέλας.  
4. Επαναλάβετε µε 3 ή περισσότερες θηλιές. Καταπληκτικό!                                                                                                                                                                  

Παραδείγµατα φιόγκων  Σελ. 12 της αγγλικής µετάφρασης 
∆ιάγραµµα # 17 5 λοξές θηλιές κολληµένες µεταξύ τους. 
∆ιάγραµµα # 15 Θηλιά λοξή µε ουρά 
∆ιάγραµµα # 23 2 Λοξές θηλιές πλεγµένες µεταξύ τους 

Φιόγκος µε δυο  µακρύτερες  µε διπλωµένη µέση θηλιές και 2 µικρότερες λοξές θηλιές επάνω. 
Σχήµα οκτώ µε δύο θηλιές διπλωµένες στο κέντρο. Βλ. διάγραµµα # 20 σελ. 12 της αγγλικής 

µετάφρασης. 

Φιόγκοι “Σκαλιστοί”       Σελ. 13 – 15 
Ίσιο κόψιµο σε λωρίδες “GOLF SHOE FLAP” (Γλώσσα παπουτσιού):  Χρησιµοποιήστε κορδέλα πλάτους από 2,5 εκ. 
Το καλύτερο µήκος είναι 8 – 10 εκ. Κόψτε σε λωρίδες την κορδέλα  αφού αφήσετε το ανάλογο περιθώριο και την οποία, 
µόνο, θα κατσαρώσετε. Εάν έχετε κάνει σωστή προετοιµασία η κορδέλα θα σηκώνεται ελαφρά στο σηµείο που αρχίζουν 
οι λωρίδες. Βλ. διάγραµµα # 24.  
Συµβουλή: Μπορείτε να δώσετε ωραία σχήµατα σε αυτές τις “φραντζούλες”. Με λίγη ταινία διπλής όψης µπορείτε να 
φτιάξετε το σχήµα που θέλετε στολίζοντας κάποιο πακέτο. Π.χ. διπλωµένα περιθώρια ∆ιάγραµµα # 25.  
Μπορείτε ακόµα να κάνετε την κορδέλα σας να µοιάζει µε … σιντριβάνι. Τυλίξτε το περιθώριο σε µία γωνία ώστε η µία 
άκρη της υπόλοιπης κορδέλας να είναι σφιχτά τυλιγµένη στην µία άκρη και χαλαρή στην άλλη. Έτσι οι λωρίδες 
σχηµατίζουν µία γωνία 90 µοιρών επάνω στο πακέτο.  

Ίσια κοπή σε λωρίδες σε γεωµετρικά σχήµατα: Όµορφοι φιόγκοι για πακέτα ανδρικών δώρων ή για πακέτα που 
στέλνετε µε ταχυδροµείο καθώς είναι επίπεδοι  και δεν καταστρέφονται εύκολα.  
1. Κόψτε λίγη ταινία διπλής όψης για µοκέτες και τοποθετείστε την επάνω στο πακέτο που θέλετε να στολίσετε. 
2. Κόψτε την κορδέλα στο µήκος που επιθυµείτε και στην συνέχεια σε λωρίδες. 
3. Αρχίστε από τις εξωτερικές άκρες της ταινίας και φτιάξτε τα σχήµατά σας χρησιµοποιώντας πρώτα γωνίες. 
4. Οι φαρδύτερες κορδέλες δίνουν πιο εντυπωσιακά αποτελέσµατα και το “σκάλισµα” κοµµατιών 1,2 εκ. κοµµατιών 

δίνει τα καλύτερα σχέδια. 
5. Τώρα προχωρήστε µέχρι το κέντρο  (εάν χρησιµοποιείτε παραπάνω από ένα χρώµα, χρησιµοποιήστε όσα πιο πολλά 

µπορείτε).  

 “Βέλη” µε ουρές (χωρίς λωρίδες) και µυτερές άκρες  ∆ιάγραµµα # 26 

Κουκουνάρες / Μικρά µπουµπούκια: ∆ιακοσµητικά µπουµπουκάκια µόνα τους που µοιάζουν σαν περίπλοκες 
κατασκευές, ή στην µέση µεγαλύτερων λουλουδιών και τα Χριστούγεννα  µε τις κορδέλες µε µεταλλικό χρώµα 
εντυπωσιακά κουκουνάρια. Τυλίξτε αρκετά συρµατάκια µήκους 13 εκ. περ. το καθένα µε πράσινη ταινία που 
χρησιµοποιούν οι ανθοπώλες. Χρησιµοποιήστε κορδέλα χρώµατος χρυσό µεταλλικό πλάτους περ. 3 εκ. και κόψτε σε 
λωρίδες ως ακολούθως: Κόψτε περίπου 1,2 εκ. αφού αφήσετε περιθώριο. Σηκώστε τα δοντάκια, αφήστε περιθώριο 5 εκ. 
και κόψτε 2,5. Σηκώστε τα δοντάκια ξανά και αφήστε το ίδιο περιθώριο και κόψτε 3,7 εκ. περίπου, επαναλάβετε αλλά 
τώρα κόψτε 5 εκ. Κόψτε την κορδέλα  2,5 εκ. µετά το τελευταίο κόψιµο των 5 εκ. Τέλος κόψτε την κορδέλα σε 
περισσότερα κοµµάτια στην µέση κάθε τµήµατος που δεν έχετε κόψει σε λωρίδες. ∆ιάγραµµα # 27. Θα πρέπει να έχετε 
τα παρακάτω κοµµάτια  κοµµένα σε λωρίδες µήκους 1,2 εκ., ένα 2,5 εκ., ένα 3,7 εκ. και ένα 5 εκ. µε λαβές 2,5 εκ. σε 
κάθε άκρη. 
Κόψτε στις διακεκοµµένες γραµµές    ∆ιάγραµµα # 27 
Μία θηλιά κορδέλας πάχους 1,2 εκ.  κοµµένης σε λωρίδες δίνει το κέντρο του µπουµπουκιού   ∆ιάγραµµα # 28 
Κουκουνάρια   ∆ιάγραµµα # 29 
Συµβουλή: Βάλτε τα µπουµπουκάκια επάνω σε χρωµατιστές οδοντογλυφίδες για να  σερβίρετε εντυπωσιακά ορεκτικά.  
Συναρµολόγηση: ∆ιπλώστε το µικρότερο κοµµάτι στην µέση (θέση 6:30)  για να σχηµατίσετε µία µικρή θηλιά την 
οποία θα τυλίξετε γύρω από την άκρη ενός από τα κοµµατάκια σύρµα που προετοιµάσατε νωρίτερα. Φροντίστε να 
κολλήσετε γερά την λαβή στο σύρµα.  
Συµβουλή: Καθώς τυλίγετε δώστε στις θηλιές σχήµα σπιράλ κολλώντας τες στην θέση τους µε ταινία.  
Πάρτε το αµέσως µεγαλύτερο κοµµάτι κορδέλα και διπλώστε το επίσης. Αρχίστε να το κολλάτε από το σηµείο όπου 
τελειώνει η µικρότερη θηλιά. Θα πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε  τις θηλιές να δηµιουργούν σπιράλ προς τα κάτω. (Εάν 



θέλετε να φτιάξετε ένα µικρό µπουµπούκι δεν θα πρέπει να προσθέσετε τα άλλα δύο κοµµάτια της κορδέλας). Συνεχίστε 
µε τα υπόλοιπα κοµµάτια κολλώντας τα µε τον ίδιο τρόπο. 

Για τα Χριστούγεννα: Φτιάξτε δύο τέτοιες κατασκευές µε χρυσή µεταλλική κορδέλα στις δύο άκρες ενός σύρµατος και 
στολίστε το δέντρο σας!  

“Σκάλισµα” – Κόψιµο: ∆ιάγραµµα # 30. Μπορείτε να πειραµατιστείτε κόβοντας την κορδέλα σε διάφορα σχήµατα.  

Παράδειγµα Βέλος: ∆ιάγραµµα # 31. Κόψτε σε λωρίδες µία κορδέλα µήκους 10 εκ.  αφήνοντας περιθώριο 2,5 εκ. σε 
κάθε άκρη. Κόψτε το ένα περιθώριο σε σχήµα µύτης µολυβιού προσέχοντας να µην κόψετε τις λωρίδες, ενώ το άλλο θα 
κοπεί σε σχήµα V. Έτσι έχετε τώρα φτιάξει ένα βέλος µε αιχµή και άκρη οι οποίες δεν είναι κοµµένες σε λωρίδες.  

Ανάποδα: Κόψτε σε λωρίδες τις άκρες µίας φαρδιάς κορδέλας µήκος 10 εκ. και δώστε τα παραπάνω σχήµατα  στις 
λωρίδες.  
Συµβουλή: Χρησιµοποιήστε ταινία διπλής όψεως για να διατηρούν οι λωρίδες το σχήµα τους.  

Παραλλαγή βέλους: Κόψτε ένα κοµµάτι κορδέλας σε µήκος 18 εκ. περίπου. Αφήστε περιθώριο 2,5 εκ. κόψτε σε 
λωρίδες 3,7 εκ., αφήστε 2,5 εκ. κόψτε 5 εκ. και αφήστε περιθώριο 3,7 εκ. στην άλλη άκρη. Τώρα κόψτε την αιχµή και 
την άκρη του βέλους αφήνοντας το κέντρο άθικτο.  
Βλέπετε ήδη την τεράστια ποικιλία σχηµάτων που µπορείτε να δηµιουργήσετε.  

Για να δώσετε διάφορα σχήµατα στις περιοχές που είναι κοµµένες σε λωρίδες: Κόψτε σε λωρίδες ένα κοµµάτι 
κορδέλας µήκους 10 εκ. αφήνοντας 1,2 εκ. περιθώριο και στις δύο άκρες. Για να δώσετε το σχήµα που θέλετε στο τµήµα 
µε τις λωρίδες πρέπει πρώτα να τις κολλήσετε µε ταινία για να παραµένουν στην θέση τους και στην σειρά, σαν να µην 
είχατε κόψει καθόλου την κορδέλα. Τώρα διπλώστε την ταινία στην µέση κατά µήκος, φροντίζοντας οι άκρες και οι 
πλευρές να παραµένουν σταθερές στην θέση τους. Τώρα κόψτε ότι σχήµα θέλετε τα τµήµατα µε τις λωρίδες ή εκείνα 
που δεν είναι κοµµένα. Καθώς η κορδέλα είναι διπλωµένη στην µέση θα έχετε το ίδιο αποτέλεσµα και στις δύο πλευρές. 
∆ιάγραµµα # 31 σελ. 15 της αγγλικής µετάφρασης. 
Συµβουλή: Προσθέστε λεπτοµέρειες από κορδέλες µε µεταλλικό χρώµα  (ή άλλες µε ιδιαίτερο χρώµα ή υφή) στις 
κοµµένες σε σχήµα περιοχές για ακόµα πιο εντυπωσιακά αποτελέσµατα. (Χρησιµοποιήστε ταινία διπλής όψεως για 
µοκέτες).  

Σελ. 16 – 23 
ΤΜΗΜΑ Τρία 

Ποικιλία κατασκευών κοµµένων σε λωρίδες 
Ιδέα # 1: Στολίδια  τοίχου. Ιδανικά για  ντεκόρ σε θεατρικές παραστάσεις ή µιούζικαλ ή για την διακόσµηση του 
τοίχου πίσω από το κεντρικό τραπέζι σε µία δεξίωση ή πάρτι.  
1. Κόψτε σε λωρίδες κορδέλες µήκους 2,55 µ για τοίχο ύψους 2,40 µ.  
2. Αφήστε περιθώριο 15 εκ. για να µπορέσετε να τις στερεώσετε αργότερα σε µία σανίδα.  
3. Κολλήστε, από το περιθώριο, δίπλα – δίπλα κορδέλες σε µήκος 60 εκ 
4. Στερεώστε µε ταινία διπλής όψης τα ενωµένα κοµµάτια στην σανίδα, στην οποία µπορείτε να έχετε προσαρµόσει 

ειδικά άγκιστρα ή να έχετε ανοίξει τρύπες για να µπορέσετε αργότερα να την κρεµάσετε. Βλ. διάγραµµα # 33. 
Συµβουλή: Τα διακοσµητικά αυτά µπορείτε να τα φυλάξετε για να τα χρησιµοποιήσετε αργότερα. Τυλίξτε τις κορδέλες 
γύρω από ένα χαρτόνι και φυλάξτε τις στο πατάρι. Τα σηµάδια από το τύλιγµα θα φύγουν λίγο αφού τις ξανακρεµάσετε.  
Συµβουλή: Όταν χρειαστεί να κόψετε κορδέλες µήκους άνω των 120 εκ. είναι ευκολότερο να ζητήσετε την βοήθεια και 
κάποιου άλλου. Το πιο σηµαντικό είναι να τραβάτε την κορδέλα µέσα από τον κόπτη γερά και σταθερά. Εάν κολλήσει 
σηκώστε τα δοντάκια ξεπεράστε το σηµείο εκείνο και συνεχίστε παρακάτω. Όταν τελειώσετε επιστρέψτε στα σηµεία που 
δεν έχουν κοπεί και κόψτε είτε µε τον κόπτη είτε µε το χέρι.  
 
Παραλλαγές:  
- Κόψτε το κάτω µέρος των κορδελών σε σχήµα V ή ηµικύκλιο.  
- Φτιάξτε γιρλάντες κρεµώντας  τις κορδέλες στη µέση  και πιάνοντάς τες στα πλάγια σαν κουρτίνες . 
- Κόψτε σε λωρίδες κορδέλες µήκους ακριβώς ε ποδών σηκώστε τα δοντάκια του κόπτη και αφήστε άθικτη ένα 

κοµµάτι 10 εκ. και συνεχίστε µέχρι το τέλος. Μπορείτε να γράψετε ένα όνοµα ή µία ευχή µε την κορδέλα  στο 
κοµµάτι που δεν έχετε κόψει σε λωρίδες.  

- Ένα όµορφο διακοσµητικό είναι και η παραλλαγή γιρλάντας που βλέπετε στο ∆ιάγραµµα # 34.  
 
Στολίδια για τον τοίχο και γιρλάντες ∆ιάγραµµα # 33 
Ίσιο τελείωµα, τελείωµα σε ηµικύκλια και σε σχήµα V. 
∆ιάγραµµα # 34 Γιρλάντες πιασµένες στα πλάγια, γιρλάντες πιασµένες σε πολλά σηµεία, παραλλαγή µε 
φιόγκους. 
 
Ιδέα #2: “Φούστες για τραπέζια”. Ένα τέλειο διακοσµητικό για το κεντρικό τραπέζι ή για όλα τα τραπέζια σε ένα 
πάρτι, µία δεξίωση ένα χορό. ∆είχνει ακόµα οµορφότερο σε άσπρο φόντο – ένα λευκό τραπεζοµάντιλο ή ακόµα και 
σεντόνι στο οποίο µπορείτε να κολλήσετε την κορδέλα σε τµήµατα 60 εκ.  
1. Κόψτε την κορδέλα περίπου 5 εκ. κοντύτερη από το ύψος του τραπεζιού (για να αποφύγετε ατυχήµατα εάν τυχόν 

κάποιος σκοντάψει στις κορδέλες που κρέµονται). 
2. Κόψτε σε λωρίδες αφήνοντας το σύνηθες περιθώριο και κολλήστε τις κορδέλες στην σειρά στην ταινία διπλής όψης 

σε κοµµάτια – τµήµατα 60 εκ.   
3. Καλύψτε έτσι όλο το τραπέζι. 
Τελευταίες λεπτοµέρειες: σκεπάστε το τραπέζι µε ένα κοντό άσπρο τραπεζοµάντιλο για να κρύψετε την ταινία και 
στολίστε την επιφάνεια του τραπεζιού, εάν επιθυµείτε, µε κάποια διακοσµητικά από την κορδέλα της φούστας.  



Φούστες Τραπεζιών ∆ιάγραµµα # 35 
Ίσιες άκρες Εορταστική παραλλαγή Όµορφα κοµµένες άκρες 
 
Πώς να κολλήσετε τις κορδέλες: Ταινία διπλής όψης – Κρόσσια µήκους 60 εκ.  
 
Παραλλαγή: Σκεπάστε το τραπέζι µε ένα µεγάλο άσπρο σεντόνι ή τραπεζοµάντιλο αλλά κολλήστε τις κοµµένες κορδέλες 
µόνο στις γωνίες και στην συνέχεια τυλίξτε τις µε ένα φιόγκο όπως στο παραπάνω σχήµα (εορταστική παραλλαγή). Το 
ίδιο όµορφα είναι και η γιρλάντα του διαγράµµατος # 34. Πιάστε τις κορδέλες ανά ίσιες αποστάσεις µε σύρµα και 
στολίστε το σηµείο αυτό µε κάποιον φιόγκο. Έτσι κερδίζετε χρόνο και χρήµα καθώς θα χρειαστείτε λιγότερη κορδέλα.  

Ιδέα # 3: Κρόσσια. Ένα πολύ εύκολο στην κατασκευή διακοσµητικό αλλά µε πολλές δυνατότητες παραλλαγών.  
1. Κόψτε την κορδέλα σε λωρίδες στο µήκος που επιθυµείτε (µην ξεχάσετε το περιθώριο).  
2. Κολλήστε στην σειρά τα περιθώρια σε ταινία διπλής όψεως σε τµήµατα των 60 εκ.  
Μπορείτε να κόψετε τις κορδέλες σε διαφορετικά µήκη ή να φτιάξετε περισσότερα στρώµατα. Στολίστε το επάνω µέρος 
µίας πόρτας, ένα παράθυρο, την σκάλα, κλπ. 
Συµβουλή: Μπορείτε να κολλήσετε τα κρόσσια (ίσια ή κατσαρωµένα) στο εσωτερικό ενός καπέλου και να 
δηµιουργήσετε την εντύπωση περούκας – ∆ιάγραµµα # 36. Φτιάξτε µουστάκια µακριά ή κοντά, λεπτά ή παχιά. ∆έστε τα 
στην µέση µε λίγο σύρµα και στερεώστε τα στο πρόσωπό σας µε λίγη ταινία διπλής όψης. Για την γενειάδα, διάγραµµα # 
37, φτιάξτε µία αντίστοιχη βάση µε κορδέλα που θα δένει πίσω στο κεφάλι (θα την κρύψει η περούκα ή το καπέλο). 
Φτιάξτε γραβάτες κόβοντας την κορδέλα στο µήκος µίας  συνήθους γραβάτας. Μπορείτε να την αφήσετε ίσια ή να την 
κατσαρώσετε. ∆ένοντας µία “ίσια” γραβάτα όπως στο διάγραµµα # 38 µπορείτε να φτιάξετε εντυπωσιακά παπιγιόν.  
Και οι δυνατότητες είναι πολλές: Φτιάξτε ένα φόρεµα της δεκαετίας του 20 κολλώντας τα κρόσσια µε ταινία διπλής όψης 
σε ένα στενό ίσιο φόρεµα – ∆ιάγραµµα # 39.  
∆ιάγραµµα # 40: Φτιάξτε κρόσσια για την στολή κάου-µπόι και για µία φούστα Χαβανέζας, αφού µετρήσετε την µέση 
σας µε µία ζώνη και στερεώσετε σε αυτήν τις κορδέλες.  
∆ιάγραµµα # 41: Στερεώστε κατσαρωµένα κρόσσια στην άκρη ενός µυτερού καπέλου. 
∆ιάγραµµα # 42: ∆έστε  ίσια ή κατσαρωµένα  κρόσσια σε ένα σπάγκο για να φτιάξετε τον γιακά η το τελείωµα του 
µανικιού της στολής κλόουν. 
 
Ιδέα # 4: Ποµ πονς. Τα παιδιά τα λατρεύουν.  
1. Κόψτε τις κορδέλες στο επιθυµητό µήκος (30 – 35 εκ.) και περάστε από τον κόπτη αφήνοντας 7,5 εκ. περιθώριο.  
2. Αρχίστε να κολλάτε προσεκτικά  και γερά  τις κορδέλες την µία γύρω από την άλλη αφήνοντας το περιθώριο των 7,5 

εκ. για να µπορείτε να τις πιάνετε.  
Συµβουλή: Προτιµάτε κορδέλα που κατσαρώνει πλάτους 1 εκ. περίπου, αν και µπορείτε να την αφήσετε και ίσια. 
Προσοχή στο κόλληµα στο κέντρο, πρέπει να είναι γερό και δυνατό. Χρησιµοποιήστε γερή ταινία – αλλά και την ταινία 
που χρησιµοποιούν οι ανθοπώλες και η οποία υπάρχει σε πολλά χρώµατα. 
 
Ιδέα # 5: ∆ιακοσµητικά – σκούπες (ένα όµορφο γούρι για τα Χριστούγεννα ή στολίδι για τα πακέτα σας). 
∆ιάγραµµα # 43:  
1. Κόψτε σε χαρτόνι ένα σχήµα σκούπας, όπως το παρακάτω. 
2. Κόψτε 100 κοµµάτια κορδέλας που κατσαρώνει πλάτους 1 εκ. περίπου σε µήκος 10 εκ.  
3. Κόψτε κάθε ένα σε λωρίδες αφήνοντας περιθώριο.  
4. Τυλίξτε το επάνω µέρος  του χαρτονιού γύρω από ένα κοµµάτι ξύλο ή πλαστικό που θα χρησιµεύει σαν χερούλι, 

χρησιµοποιώντας ταινία ανθοπωλείου πράσινη ή άλλου χρώµατος.  
5. Τυλίξτε µέχρι να καλύψετε την βάση όλη µέχρις ότου να φτάσετε στην αρχή του κυρίως σώµατος της σκούπας.  
 
∆ιάγραµµα # 44: 
1. Αρχίστε να κολλάτε τις κορδέλες γύρω – γύρω στο χαρτόνι από το περιθώριο το οποίο θα κρύψετε µε την κορδέλα 

ανθοπωλείου.  
2. Όταν τελειώσετε, µπορεί οι λωρίδες να µην στέκονται καλά στην θέση τους, ∆έστε τες σε δύο σηµεία και αφήστε 

την σκουπίτσα έτσι για µία µέρα περίπου. Όταν την λύσετε θα δείτε ότι οι λωρίδες τώρα στέκονται καλά στην θέση 
τους γύρω από το χαρτόνι – το οποίο µπορείτε να το κόψετε εάν φαίνεται.  

3. Τελειώστε κολλώντας γερά δύο µαγνήτες στο χερούλι το οποίο µπορείτε να το στολίσετε µε τρεις φιόγκους.  
 
Φιόγκος σε σχήµα πεταλούδας: ∆ιάγραµµα # 45. 
1. Κόψτε δύο κοµµάτια κορδέλας (µε υφή σατέν και σχέδια λουλουδιών) 2.5 εκ. πλάτος και 18 εκ. µήκος περίπου.  
2. Κόψτε σε λωρίδες µε κοπή θηλιάς αφήνοντας περιθώριο 2,5 εκ. σε κάθε άκρη.  
3. Σχηµατίστε κάθε θηλιά σε δύο µεγάλα “φτερά” όπως στο σχήµα και στερεώστε τα µε συρραπτικό για να 

σχηµατίσετε την βάση. Σχηµατίστε δύο “δίπλες” γωνίας 90 µοιρών την µία απέναντι από την άλλη. 
4. Κόψτε ένα κοµµάτι ίδιας κορδέλας µήκος 12,5 εκ.  
5. Κόψτε σε λωρίδες µε κοπή θηλιάς αφήνοντας περιθώριο 1,2 εκ. σε κάθε άκρη. Στην συνέχεια κόψτε το κοµµάτι 

στην µέση κατά µήκος.  
6. Σχηµατίστε δύο µικρότερες θηλιές ώστε να έχετε δύο µικρότερα φτερά και στερεώσετε τες µε συρραπτικό στην 

βάση.  
7. Κόψτε ένα άλλο κοµµάτι κορδέλας σε µήκος 9 εκ. περίπου και κόψτε σε λωρίδες µε κοπή θηλιάς αφήνοντας 

περιθώριο 1,2 εκ. σε κάθε άκρη. 
8. Σχηµατίστε µία θηλιά τυλίγοντας την κορδέλα γύρω από το δάκτυλό σας και στην συνέχεια χαλαρώνοντας την για 

να γλιστρήσει από το δάκτυλο. Κολλήστε χρησιµοποιώντας ταινία διπλής όψης.  



9. Κολλήστε αυτή την θηλιά µε ταινία στο κέντρο  του φιόγκου για να φτιάξετε το “σώµα” της πεταλούδας. Έτσι θα 
κρύψετε και τους συνδετήρες του συρραπτικού που χρησιµοποιήσατε για να στερεώσετε τις θηλιές.  

10. Τελειώστε φτιάχνοντας της κεραίες της πεταλούδας κόβοντας πολύ προσεκτικά τις δύο πρώτες λωρίδες των  
µεγάλων θηλιών στην µέση ώστε να στέκονται όρθιες. Το υπόλοιπο των λωρίδων απλά κόψτε το κοντά στην 
βάση τους. 

Συµβουλή: ∆οκιµάστε να φτιάξετε έναν άγγελο µε το επάνω µέρος της πεταλούδας. Χρησιµοποιήστε τα φτερά της 
πεταλούδας και σχηµατίστε έναν άγγελο  µε χαρτί κατασκευών ή λευκό όχι πολύ χοντρό χαρτόνι. Κόψτε ένα πρόσωπο 
αγγέλου από κάποιο περιοδικό  και στολίστε το κουστούµι του µε πολύ µικρές θηλιές – δάκτυλα από κορδέλα 
µεταλλικού χρώµατος τις οποίες θα κολλήσετε µε ταινία διπλής όψης ή κόλλα. Χρησιµοποιήστε χρυσή κορδέλα για τα 
φτερά και αφήστε την φαντασία σας να δηµιουργήσει. Το αποτέλεσµα θα σας καταπλήξει.  
 
Κατσαρά λουλούδια: ∆ιάγραµµα # 46.  
1. Κόψτε 7 κοµµάτια κορδέλα µήκους 20 εκ. Κατσαρώστε τις πολύ σφιχτά.  
2. Κόψτε σε λωρίδες, ακόµα και τα περιθώρια.  
3. Χρησιµοποιήστε τα ειδικά επενδυµένα συρµατάκια για τον καθαρισµό της πίπας για να σχηµατίσετε τον µίσχο και 

τα φύλλα.  
4. Προσαρµόστε, µε πολύ λεπτό σύρµα όπως αυτό µε το οποίο είναι δεµένα τα σακουλάκια µε τρόφιµα – αφού 

αφαιρέσετε το πλαστικό κάλυµµα,  τις     
κορδέλες στα συρµατάκια για να σχηµατίζετε τα πέταλα των λουλουδιών.  
5. Κολλήστε επάνω σε µαγνήτες. 
Συµβουλή: Συνδέστε τις κορδέλες από την µέση τους και όχι από τις άκρες, καθώς έτσι θα έχουν καλύτερο σχήµα.  

∆ιάγραµµα # 47 Κατσαρωµένες λωρίδες για πασχαλινά καλάθια ή καλάθια δώρων. 
∆ιάγραµµα # 48 Στολίδι για καπέλα. 
∆ιάγραµµα # 49 Κατσαρή περούκα. 
Η βάση της 
Τα σηµεία * δείχνουν τις συνδέσεις των κορδελών υφασµάτινων ή ελαστικών που αποτελούν την βάση πάνω στην οποία 
θα στερεωθούν οι κατσαρωµένες λωρίδες των κορδελών. 
 
Ιδέα # 6: ∆ιάφορα διακοσµητικά για γιορτινές µέρες. 
Για την ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Προτιµήστε ζωηρόχρωµες κόκκινες, ροζ και άσπρες κορδέλες, κατσαρώστε τις και 
στολίστε ένα κουτί µε σοκολατάκια σε σχήµα καρδιάς ή στολίστε ένα µπαλόνι σε σχήµα καρδιάς ή ακόµα φτιάξτε ένα 
όµορφο µπουκέτο  (Βλ. Λουλούδια από κορδέλες Τµήµα 4).  
Παραλλαγή: ∆ιαλέξτε τρεις κορδέλες σε διαφορετικό χρώµα, µήκους περίπου ενός µέτρου. Κόψτε τις σε λωρίδες και 
συρράψτε τα περιθώρια τους. Στην συνέχεια πλέξτε τις σε κοτσίδα και περάστε ένα γερό σύρµα µέσα από την πλέξη. 
Κολλήστε στο περιθώριο στο τελείωµα και κόψτε όσο περισσεύει. Τώρα πιέστε το σύρµα γύρω στην γωνία ενός 
τραπεζιού όσο χρειάζεται για να σχηµατιστεί η κάτω γωνία του σχήµατος  της καρδιάς. Λυγίστε προς τα µέσα  τις άκρες 
του επάνω µέρους της καρδιάς  ώστε να συναντηθούν στο κέντρο. Ενώστε γερά µε ένα κοµµάτι σύρµα το οποίο θα 
τυλίξετε αρκετές φορές. Τελειώστε προσθέτοντας στο κέντρο κρόσσια και θηλιές.  
 
Για το Πάσχα: ∆ιάγραµµα # 47, 48: Στολίστε τα πασχαλινά καλάθια σας µε πλούσιες κατσαρωµένες κορδέλες ή  
µικρές “φωλίτσες” για τα κόκκινα αυγά.  
Πρωτοµαγιά: Η γιορτή για τον ερχοµό της άνοιξης. Στερεώστε µερικές πολύχρωµες κορδέλες µήκους ενός µέτρου 
κοµµένες σε λωρίδες στην µία άκρη ενός στύλου. Τα παιδιά µπορούν κρατώντας από µία κορδέλα να “ντύσουν” τον 
στύλο τρέχοντας γύρω-γύρω από το πολύχρωµο αυτό γαϊτανάκι. Ένα πολύ όµορφο παιχνίδι για τα παιδικά πάρτι.  

Αποκριές: ∆ιάγραµµα # 49. Τόσες πολλές ιδέες. Στολίστε το σπίτι, φτιάξτε καπέλα µε χρωµατιστές περούκες, 
µουστάκια και µούσια, κρόσσια για τις στολές των µασκαράδων της οικογένειας.  

Περούκες: ∆ιάγραµµα # 50.  
Ξεκινήστε µε την πιο εύκολη κατασκευή: Κόψτε σε λωρίδες µία κατσαρωµένη κορδέλα µήκους  45 εκ. κολλώντας τα 
περιθώρια µαζί για να µπορέσετε να στερεώσετε τις κορδέλες στα µαλλιά σας. Μπορείτε να φέρετε µερικές κοντύτερες 
λωρίδες µπροστά για να κρύψετε αυτό το σηµείο. Η δεύτερη είναι πιο εύκολη αφού απλά στερεώνετε την περούκα στο 
εσωτερικό ενός καπέλου. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστείτε λιγότερες κορδέλες.  
Η καλύτερη περούκα γίνεται εάν χρησιµοποιήσετε σαν βάση ένα “φιλέ” ή πλέγµα. ∆ιάγραµµα # 50. Χρησιµοποιήστε 
κοµµάτια από λεπτό συρµατάκι ενωµένα µεταξύ τους ή ακόµα και κάποιο ελαστικό υλικό. Στερεώστε τις κορδέλες, ίσιες ή 
κατσαρωµένες, στα συρµατάκια του πλέγµατος ξεκινώντας από πίσω και κάτω προχωρώντας προς τα επάνω και 
µπροστά.  
Συµβουλές: Θα σας βοηθήσει πολύ εάν χρησιµοποιήσετε ένα πλαστικό κεφάλι – βάση περούκας, αλλά φροντίστε το 
πλέγµα να χωρά στο κεφάλι εκείνου που θα φορά την περούκα…… Εάν σκοπεύετε να κατσαρώσετε τις κορδέλες µην 
ξεχνάτε ότι πρέπει να υπολογίσετε από το 1/3 έως το ½ του µήκους επιπλέον.  
∆οκιµάστε  να φτιάξετε µία περούκα δένοντας τις κορδέλες µε τον τρόπο που σας παρουσιάζω στο διάγραµµα # 104 
(σχηµατίστε µία θηλιά στο κέντρο κάθε τούφας “µαλλιών”. Φέρτε την θηλιά κάτω από τον φιλέ, γλιστρήστε τις δύο 
άκρες της κορδέλας µέσα από την θηλιά και έτσι θα µείνει στην θέση της). Αφήστε τις τούφες στην κορυφή χωρίς να τις 
κόψετε σε λωρίδες για ακόµα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσµα.  

Για κάθε περίσταση: Στολίστε ένα καλάθι µε φρούτα και καρπούς ή λουλούδια µε όµορφες ταιριαστές κατσαρωµένες 
κορδέλες.  
∆ιάγραµµα # 51 ένα όµορφο καλάθι σε πρωτότυπο σχήµα. 
 



Χριστούγεννα: Η τέλεια εποχή για διακοσµήσεις. Φτιάξτε για τα δώρα σας “µία  φωλιά” από πολλές λευκές 
κατσαρωµένες κορδέλες και βάλτε την κάτω από το δέντρο. Φτιάξτε γιρλάντες από κορδέλες µεταλλικού χρώµατος και 
στολίστε το δέντρο. Μην ξεχνάτε τα κουκουνάρια, σελ. 14, αλλά και τα µούσια του Άγιου Βασίλη και τις µπούκλες στα 
αγγελάκια.  
 
Φτιάξτε το όµορφο στεφάνι στο διάγραµµα # 53 
∆έστε ανά διαστήµατα 5 εκ. κοµµάτια φαρδιάς κορδέλας αφήνοντας  να κρέµεται κορδέλα µήκους 20 εκ. για να την 
κόψετε σε λωρίδες και να την κατσαρώσετε όταν τελειώσετε. Στην συνέχεια επιλέξτε µία κορδέλα διαφορετικού 
χρώµατος και αρχίστε να την περνάτε κάτω από τα δεµένα κοµµάτια καλύπτοντας γύρω-γύρω την επιφάνεια της 
κορδέλας στερεώνοντας  προσεκτικά τις άκρες κάτω από τις ήδη δεµένες κορδέλες. Τώρα επιλέξτε ένα άλλο χρώµα 
κορδέλας και κόψτε τα στο ίδιο µήκος µε την πρώτη. Τώρα αρχίστε να περνάτε την κορδέλα µία φορά επάνω και µία 
φορά κάτω από την δεύτερη δίπλα στην πρώτη και όταν τελειώσετε δέστε την προσεκτικά και αφήστε να κρέµεται το 
ίδιο µήκος των 20 εκ. Συνεχίστε µε τον ίδιο τρόπο µε το πρώτο χρώµα µετά µε το τρίτο πάλι µέχρις ότου να καλύψετε 
όλη την επιφάνεια του στεφανιού. Μετά κόψτε σε λωρίδες τις κορδέλες που κρέµονται και εάν θέλετε κατσαρώστε τις για 
περισσότερο εφέ. Επιλέξτε όµορφα χρώµατα και τυλίξτε τα µε τον ίδιο τρόπο γύρω από ένα στεφάνι µε κληµατόφυλλα 
για ένα στολίδι για όλες τις εποχές.  
 
Στεφάνι ∆ιάγραµµα # 53 
Κορδέλες στο πρώτο χρώµα δεµένες σε απόσταση 5 εκ. και µήκος 10 εκ.  
∆εύτερο χρώµα (σκούρο πράσινο) ως βάση για το πλέξιµο των υπολοίπων κορδελών.  
Τρίτο χρώµα: Η πλέξη και οι κορδέλες 10εκ. που κρέµονται σε όλο το στεφάνι.  
Οι φιόγκοι θα αποτελέσουν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αφού µπορείτε να τους χρησιµοποιήσετε κάθε εποχή του χρόνου.  
Στολίστε τις συσκευασίες των δώρων σας µε όµορφες χρωµατιστές κορδέλες κοµµένες σε λωρίδες και όµορφα 
κατσαρωµένες. ∆ιαλέξτε επιτυχηµένα χρώµατα που θα κάνουν όµορφη αντίθεση. ∆ιάγραµµα # 54. 
Φτιάξτε καλάθια µε γλυκά, ένα µπουκάλι κρασί ή άλλα τρόφιµα και αφήστε να κρέµονται κατσαρές λωρίδες σε όµορφα 
χρώµατα. ∆ηµιουργήστε ακόµα πιο εντυπωσιακά αποτελέσµατα µε πλούσιες και όµορφες κορδέλες. 
Συµβουλή: Κόψτε σχήµατα ή γράµµατα από χαρτόνι και πλέξτε µε τον τρόπο του στεφανιού κορδέλες επάνω σε αυτά. 
Μπορείτε να κατσαρώσετε τις λωρίδες ή όχι.  
Πρωτοχρονιά: µακριές γιρλάντες και κορδέλες δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώµα στην διακόσµηση του σπιτιού σας αυτή την 
εποχή. Βάλτε κορδέλες µεταλλικού χρώµατος µέσα σε µπαλόνια και µετά φουσκώστε τα και κρεµάστε τα. Στολίστε τα 
µπουκάλια της σαµπάνιας µε κορδέλες, και βάλτε τα στον πάγο έτοιµα για τους καλεσµένους σας. Οι κορδέλες είναι 
αδιάβροχες! 

 
Ιδέα # 7: Στολίδια για τον χώρο ή για την µέση του τραπεζιού σε πάρτι, δεξιώσεις, κλπ.  
Αφήστε την φαντασία σας να δηµιουργήσει ανάλογα µε την περίσταση, παιδικό πάρτι, πάρτι γενεθλίων - έκπληξη, πάρτι 
αρραβώνων……. 
1. Στολίστε τις άκρες των ακτινών µιας οµπρέλας και το χερούλι της µε όµορφες χρωµατιστές κατσαρωµένες κορδέλες 

και κρεµάστε στην µέση του δωµατίου. ∆ιάγραµµα # 55. 
2. Για το πάρτι της µικρής σας κόρης που λατρεύει το µπαλέτο. Φτιάξτε µικρά παπουτσάκια µπαλέτου από χαρτόνι 

στολίστε τα µε κατσαρωµένες κορδέλες και κρεµάστε τα στο δωµάτιο, γύρω- γύρω στο τραπέζι….., για τον µικρό 
που αγαπά το ποδόσφαιρο κάντε το ίδιο µε µπάλες.  

3. Στην επέτείο σας στολίστε το τραπέζι γεµίζοντας την σαµπανιέρα ή ένα καλάθι κρασιού µε όµορφες χρωµατιστές 
κατσαρωµένες κορδέλες, βάλατε µέσα το κρασί και για ακόµα µεγαλύτερο εφέ στολίστε µε σταφύλια.  

4. Για κάθε πάρτι, το κέντρο της προσοχής κρεµασµένο επάνω από το τραπέζι, στο µέσο του σαλονιού, κλπ.: 
 
∆ιάγραµµα # 57 
Θα χρειαστείτε ένα µεγάλο µπαλόνι και 12 µικρότερα. Φουσκώστε όλα τα µπαλόνια. Κρεµάστε γύρω από το στόµιο του 
µεγάλο 4 δωδεκάδες πολύχρωµες κατσαρωµένες κορδέλες κοµµένες σε λωρίδες µήκος 30 εκ. Κρατήστε το µπαλόνι από 
το στόµιο και τακτοποιήστε τις κορδέλες σε όµορφους χρωµατικούς συνδυασµούς. Κρεµάστε το µε µία ξεχωριστή 
κορδέλα. Πιάστε τις κορδέλες που κρέµονται τέσσερις-τέσσερις και περίπου στα δύο τρίτα του µήκους τους δέστε µε 
ξεχωριστή κορδελίτσα τα µικρά µπαλόνια. Κολλήστε µε ταινία διπλής όψεως στην θέση τους. ∆έστε σε µερικές από τις 
κορδέλες που κρέµονται ένα µικρό καλάθι κάτω από το µπαλόνι, τώρα φτιάξετε ένα µικρό αερόστατο, και γεµίστε το µε 
λουλούδια, παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο ανάλογα µε την περίσταση.  
∆ιάγραµµα # 54: Όµορφα στολισµένη τσάντα δώρου 
∆ιάγραµµα # 56: Στολισµένο καλάθι κρασιού 
∆ιάγραµµα # 57: Στολισµένα µπαλόνια – αερόστατα. 

Σελ. 24 – 28 
ΤΜΗΜΑ Τέσσερα 

Λουλούδια φτιαγµένα από κορδέλες 
 
Η ποικιλία είναι τεράστια και οι ιδέες πάρα πολλές. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση! 
Λουλούδι Α – Η βασική κατασκευή – Ίσια κορδέλα κοµµένη σε λωρίδες: 
1. Κόψτε τις κορδέλες στο επιθυµητό µήκος. Ξεκινήστε µε 5 σε µήκος 9 εκ. περίπου.  
2. Κόψτε τις σε λωρίδες σε µήκος 6,5 εκ. περίπου αφήνοντας  περιθώριο από την µία άκρη. 
3. Τυλίξτε ένα κοµµάτι σύρµα µε πράσινη (µε υφή χάρτινη) ταινία που χρησιµοποιούν οι ανθοπώλες.  



4. Τυλίξτε την πρώτη κορδέλα από το περιθώριο στην άκρη του σύρµατος και στερεώστε γερά µε κολλητική ταινία. 
∆ιάγραµµα # 60. 

Συµβουλή: Η κατασκευή δεν θα πετύχει εάν δεν φροντίσετε να κολλάτε γερά τις κορδέλες. 
5. Πάρτε την δεύτερη κορδέλα και ξεκινήστε να τυλίγετε γύρω από το σύρµα εκεί που τελείωσε η δεύτερη. Κολλήστε 

προσεκτικά. 
6. Συνεχίστε µε τις υπόλοιπες κορδέλες.  
Συµβουλή: Το σύρµα δεν θα πρέπει να φαίνεται επάνω από το λουλούδι όταν τελειώσετε. Μπορείτε να δώσετε στο 
λουλούδι το πάχος που προτιµάτε. Για τις ντάλιες στο εξώφυλλο χρησιµοποίησα 30 κοµµάτια µήκους 15 εκ. και γύρισα 
λίγο τις άκρες.  
1. Τυλίξτε ένα κοµµάτι σύρµα µε πράσινη (µε υφή χάρτινη) ταινία που χρησιµοποιούν οι ανθοπώλες. ∆ιάγραµµα # 59 
2. Τυλίξτε την πρώτη κορδέλα από το περιθώριο στην άκρη του σύρµατος και στερεώστε γερά µε κολλητική ταινία. 
∆ιάγραµµα # 60. 
∆ιάγραµµα # 61: Λουλούδι Β 
∆ιάγραµµα # 62: Λουλούδι µε µικρό µπουµπούκι στην µέση. Παραλλαγή # 3.  
∆ιάγραµµα # 63: 2 διαφορετικά µήκη. 
Α  Β: ολοκληρωµένα λουλούδια 
Σπιράλ κορδέλα  Κάτω µίσχος 
Λουλούδι Β – Κατσαρώστε µόνο τις άκρες των κορδελών: Φτιάξτε ένα λουλούδι Α και κατσαρώστε τις άκρες των 
εσωτερικών κορδελών µόνο. Θα µοιάζουν σαν στήµονες.  
 
Παραλλαγή # 1: Φτιάξτε ένα λουλούδι Α και κατσαρώστε τις άκρες των εξωτερικών κορδελών µόνο, άλλες πιο σφιχτά 
άλλες πιο χαλαρά.  
Παραλλαγή # 2 – ∆ιάγραµµα # 61: Φτιάξτε ένα λουλούδι Α και κατσαρώστε τις άκρες των µερικών κορδελών σε όλη 
την επιφάνεια της κατασκευής.  
Παραλλαγή # 3 – ∆ιάγραµµα # 62: Φτιάξτε ένα µικρό µπουµπούκι στο κέντρο. (Βλ. σελ 14 για οδηγίες) και γύρω 
από αυτό συνεχίστε φτιάχνοντας ένα λουλούδι Α και κατσαρώστε, εάν θέλετε, τις άκρες των εξωτερικών ή εσωτερικών 
κορδελών ή κάποιων στην τύχη.  
Λουλούδι Γ – Ποικίλα µήκη στις ίσιες κορδέλες: Θα χρειαστείτε 5 κοµµάτια κορδέλας στο ίδιο µήκος µε το λουλούδι 
Α εκτός των δύο κεντρικών που θα πρέπει να είναι 2,5 – 3,5 εκ. µακρύτερα. Κόψτε κάθε κοµµάτι σε λωρίδες και αφήστε 
περιθώρια. Τυλίξτε στο σύρµα ξεκινώντας από τα µακρύτερα κοµµάτια.  
Παραλλαγή# 4- ∆ιάγραµµα # 63. Ξεκινήστε µε τα κοντύτερα κοµµάτια και βάλτε τα µακρύτερα έξω.  
Παραλλαγή# 5 – Μοίρασµα σε ίσα µέρη των κορδελών διαφορετικού µήκους. Έτσι δεν δηµιουργείται εντύπωση 
στρωµάτων. Για να το επιτύχετε αυτό, πρέπει να τυλίξετε τις κορδέλες ίδιου µήκους στο ίδιο στρώµα. Εάν 
χρησιµοποιήσετε 5 κορδέλες, τυλίξτε πρώτα τις δύο ισοµήκεις, µετά τις άλλες δύο και τέλος την τελευταία. Μην ξεχνάτε 
ότι οι κορδέλες πρέπει να είναι γερά κολληµένες στο σύρµα, µε κολλητική ταινία.  
# Παραλλαγή # 6: Φτιάξτε ένα µικρό µπουµπουκάκι – κουκουναράκι στο κέντρο και κατσαρώστε τις ίδιες κορδέλες 
προς το κέντρο. 
Συµβουλή: ∆οκιµάστε την εναλλαγή κορδελών µε διαφορετική υφή ή µεταλλικό χρώµα. Μπορείτε να κόψετε τις κορδέλες 
σε µικρά µήκη. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κορδέλες µε διαφορετικά χρώµατα ή αποχρώσεις που ταιριάζουν στον 
χώρο σας. ∆οκιµάστε όλες τις παραλλαγές µαζί: διαφορετικά µήκη, χρώµατα, κατσάρωµα………       ∆ιάγραµµα # 64 
 
Λουλούδι ∆ – Ίσιες κορδέλες διπλωµένες σαν πιέτες: Κόψτε 5 κοµµάτια πλατιάς κορδέλας σε µήκος 15 εκ. και πριν 
την κόψετε σε λωρίδες, αφήνοντας περιθώριο 2,5 εκ., διπλώστε την σε πιέτες όπως στο διάγραµµα # 11 σελ. 10. 
Συνεχίστε όπως στο λουλούδι Α. 
Συµβουλή: Μπορείτε να προσαρµόσετε στο ίδιο σύρµα , λίγο πιο κάτω ένα µικρότερο λουλούδι, όπως στο ∆ιάγραµµα # 
64. 
Μία όµορφη παραλλαγή: Χρησιµοποιήστε κορδέλες σε διαφορετικά µήκη. 
 
Λουλούδι Ε – Κατσαρωµένη κορδέλα κοµµένη σε λωρίδες:  
1. Κόψτε 7 κοµµάτια κορδέλας κάθε ένα µήκους 20 εκ. και κατσαρώστε σφιχτά. 
2. Κόψτε σε λωρίδες αφήνοντας περιθώριο. 
3. Συνεχίστε όπως στο λουλούδι Α.  
Συµβουλή: Χρησιµοποιήστε κορδέλα µεταλλικού χρώµατος, δύο στρώµατα στο κέντρο και ένα εξωτερικά ή κάντε 
εναλλαγές. 
Παραλλαγή # 7: Με µπουµπουκάκι στην µέση από την ίδια κορδέλα µεταλλικού χρώµατος. Ένας όµορφος χρωµατικός 
συνδυασµός είναι χρυσό και µπλε ρουαγιάλ.  
Παραλλαγή # 8: Ίσιες και κατσαρωµένες κορδέλες σε διαφορετικά µήκη: ∆ύο κορδέλες κοµµένες σε λωρίδες και 
κατσαρωµένες σε µήκος 20 εκ. 3 ίσιες σε µήκος 12,5 εκ. Ξεκινήστε µε τις πιο µακριές.  
 
Λουλούδι ΣΤ: Λουλούδι µε την βασική θηλιά: Μην ξεχνάτε, όταν χρησιµοποιείτε το δίπλωµα 6.30, τα περιθώρια πρέπει 
να είναι κολληµένα µαζί για να σχηµατιστεί η θηλιά. Παραλλάσσοντας την θέση του επάνω περιθωρίου µπορείτε να 
δώσετε ποικίλα σχήµατα στην θηλιά σας.  
1. Τυλίξτε ένα σύρµα µε πράσινη ταινία ανθοπωλείου.  
2. Κόψτε 5 κοµµάτια κορδέλας µήκους 12,5 εκ.  
3. Κόψτε σε λωρίδες µε την κοπή θηλιάς (δηλ. µε περιθώρια και στις δύο άκρες) 
4. Σχηµατίστε την πρώτη θηλιά µε δίπλωµα στην θέση 6:30.  
5. Κρατώντας τις άκρες των περιθωρίων µαζί προσεκτικά, τυλίξτε γύρω από το σύρµα µε λίγη κολλητική ταινία. 



6. Προσθέστε την επόµενη θηλιά µε τον ίδιο τρόπο µέχρι και την τελευταία. Τακτοποιήστε τις θηλιές σε ένα όµορφο 
και πλούσιο λουλούδι. 

Συµβουλή: Η κολλητική ταινία θα πρέπει να φτάνει µόνο µέχρι το τέλος του περιθωρίου εκεί που αρχίζουν οι λωρίδες. 
∆ιάγραµµα # 65 
Ξεκινήστε έχοντας κατασκευάσει στο κέντρο µικρά µπουµπουκάκια. 

Λουλούδια ΣΤ: 
Μικρή θηλιά Μακρύτερη θηλιά: ∆ιάγραµµα # 65 
Παραλλαγή # 9: ∆ιαφορετικά µήκη στις θηλιές: Πειραµατιστείτε µε τα µήκη και τις εναλλαγές. 
Παραλλαγή # 10: Χρησιµοποιήστε µία θηλιά 2,5 εκ. για το κέντρο του λουλουδιού και ίσιες λωρίδες στην συνέχεια 
γύρω του. Συνεχίστε µε λωρίδες διπλωµένες σε πιέτες. 
 
Λουλούδι Ζ: Λουλούδι Θηλιά µε ίσια κορδέλα κοµµένη σε λωρίδες στο κέντρο: Κόψτε τρία κοµµάτια κορδέλας 
µεταλλικού χρώµατος 18 εκ. περίπου. Με αυτές θα φτιάξετε το κέντρο. 
Συµβουλή: Προτιµήστε πράσινο χρώµα για το κέντρο. 
1. Κόψτε 4 κοµµάτια κορδέλας µήκους 23 εκ. περίπου το καθένα. Κόψτε σε λωρίδες το καθένα µε κοπή θηλιάς. 
2. Τυλίξτε ένα κοµµάτι σύρµα µε πράσινη ταινία ανθοπωλείου. 
3. Ξεκινήστε µε τις ίσιες πράσινες κορδέλες που έχετε κόψει σε λωρίδες.  
4. Φτιάξτε το κέντρο.  
5. Φτιάξτε µε τις υπόλοιπες τις θηλιές και  
6. Κολλήστε τις γύρω από το κέντρο.  
∆ιάγραµµα # 66.  
Παραλλαγή # 11: Φτιάξτε ένα λουλούδι Ζ και κατσαρώστε, πολύ σφιχτά,  µόνο τις άκρες στο κέντρο. 
Παραλλαγή # 12: Φτιάξτε ένα λουλούδι Ζ, µόνο προσθέστε περισσότερες ίσιες κορδέλες (µπλε µεταλλικό χρώµα) και 
εναλλάξτε τις µε στρώµατα µε θηλιές (άσπρο µεταλλικό χρώµα).  
∆ιάγραµµα # 66: Θηλιές µε ίσιο κέντρο 
∆ιάγραµµα # 67: Θηλιές µε ίσιες κορδέλες εδώ και κει. 
 
Λουλούδι Η – Θηλιές στο κέντρο και ίσες κορδέλες κοµµένες σε λωρίδες εξωτερικά: 
1. Κόψτε 4 κοµµάτια κορδέλα σε µήκος 7,5 εκ. και 2 σε µήκος 12,5 εκ.  
2. Κόψτε σε λωρίδες µε κοπή θηλιάς τα δύο και σε ίσια κοπή τα άλλα τρία. 
3. Φτιάξτε τις θηλιές και κολλήστε τις στο σύρµα.  
4. Συνεχίστε µε τα ίσια κοµµάτια, κολλώντας το περιθώριό τους στο σύρµα.  
Συµβουλή: Θα µπορέσετε να κολλήσετε πιο εύκολα τις ίσιες λωρίδες εάν κρατάτε το λουλούδι ανάποδα. 
Παραλλαγή # 13: Φτιάξτε το λουλούδι Η, αλλά χρησιµοποιήστε κατσαρωµένη κορδέλα για το εξωτερικό τµήµα – θα 
χρειαστεί να τις κόψετε σε µεγαλύτερο µήκος.  
Παραλλαγή # 14: Φτιάξτε το λουλούδι αλλά κολλήστε τις θηλιές και τα ίσια κοµµάτια σε στρώµατα ανά δύο. 
Παραλλαγή # 15: Κόψτε κορδέλες µήκους 9 εκ. σε λωρίδες και τυλίξτε γύρω από το σύρµα. Συνεχίστε µε τρεις θηλιές 
άλλου χρώµατος µήκους 17,5 εκ. Για το τελείωµα χρησιµοποιήστε είτε µακρύτερες θηλιές είτε µακρύτερες ίσιες κορδέλες. 
 
Λουλούδι  Θ – Μικρές θηλιές / ίσιες κορδέλες:  
1. Κόψτε ένα κοµµάτι κορδέλα σε µήκος 7,5 εκ. και 4 σε µήκος 15εκ.  
        Συµβουλή: Για καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιήστε φαρδιά κορδέλα.  
2. Κόψτε την µικρότερη κορδέλα σε λωρίδες αφήνοντας περιθώριο και στις δύο άκρες (κοπή θηλιάς). 
3. Κόψτε σε ίσια κοπή τα άλλα κοµµάτια αφήνοντας περιθώριο 2,5 εκ.  
4. Τυλίξτε το σύρµα µε πράσινη ταινία και κολλήστε µε κολλητική ταινία την θηλιά που φτιάξατε από το µικρότερο 

κοµµάτι κορδέλα.  
5. Τώρα συνεχίστε µε τα υπόλοιπα κοµµάτια, µε την θηλιά στο κέντρο και τα ίσια πέταλα γύρω – γύρω. 
Συµβουλή: Αφήστε τις κορδέλες µε το έντονο χρώµα στον ήλιο για 2 – 3 µέρες. Όταν εναλλάξετε την πλευρά που δεν 
ήταν εκτεθειµένη στον ήλιο, τα λουλούδια σας θα έχουν πιο φυσικό χρώµα.  
Παραλλαγή # 16: Φτιάξτε µία µικρή θηλιά (2,5 εκ.) σε κίτρινο χρώµα και ίσια πέταλα (2,5 – 3,5 εκ.) σε µαύρο, µετά 
φτιάξτε µία µεγαλύτερη κίτρινη θηλιά και µαύρα πέταλα. 
Συµβουλή: κόψτε σε λωρίδες το επάνω µέρος (1,8 εκ.) ενός κοµµατιού πράσινης κορδέλας µήκος 10 εκ. για ένα 
ξεχωριστό κέντρο. Κατσαρώστε σφιχτά την άκρη και κολλήστε µεγάλες θηλιές γύρω από αυτό. Βουτήξτε τις άκρες των 
κορδελών σε πολύ σκούρα ή ανοιχτόχρωµη µπογιά, εντυπωσιακό αποτέλεσµα! 
Παραλλαγή # 17: Θηλιά στο κέντρο και ίσια πέταλα που ξεπηδούν από µέσα της, τα οποία µπορείτε να διπλώσετε σε 
πιέτες. Εναλλάσσοντας χρώµατα, υφές και τις τρεις τεχνικές κοπής, οι δυνατότητες που σας δίδονται είναι άπειρες! 

Σελ. 28                                  Φύλλα – Σχήµατα και Απλά Σχέδια 
 
Τα φύλλα φτιαγµένα από κορδέλες είναι πολύ όµορφα, εύκολα στην κατασκευή και οικονοµικά. Προτιµήστε φαρδιά 
κορδέλα σε πράσινο µεταλλικό χρώµα. Αφήστε την κορδέλα  επίπεδη ή διπλώστε κατά µήκος και κόψτε στα παρακάτω 
σχήµατα. Προσπαθήστε να αφήσετε µίσχο στο φύλλο σας για να το κολλήσετε στο σύρµα µαζί µε τα µπουµπούκια. 

∆ιπλωµένη πλευρά Στρογγυλά φύλλα Λεπτά φύλλα Μικρά φύλλα τριανταφυλλιάς 
Σελ. 29. 



ΤΜΗΜΑ Πέντε 
Μινιατούρες – Πολύ µικρές κατασκευές 

Μινιατούρα φιόγκος σε σχήµα πεταλούδας – ∆ιάγραµµα # 68: Ακολουθώντας τις οδηγίες για την ιδέα # 5 στην 
σελ. 19, χωρίστε – κόψτε την κορδέλα στην µέση. Κόψτε το κοµµάτι σε µήκος περ. 9 εκ. Φτιάξτε δύο µεγάλα φτερά 
όπως στην εικόνα και στερεώστε τα µε συρραπτικό. Κόψτε µε κοπή θηλιάς αφήνοντας περιθώριο  1,2 εκ. περιθώριο σε 
κάθε άκρη. Κόψτε άλλο ένα κοµµάτι κορδέλα σε µήκος 15,5 εκ. και χωρίστε την στην µέση. Κόψτε µε κοπή θηλιάς 
αφήνοντας περιθώριο  6 χιλ. σε κάθε άκρη. Κόψτε αυτό το µισό στην µέση και φτιάξτε µε τα δύο κοµµάτια δύο 
µικρότερα φτερά και στερεώστε τα µε συρραπτικό στην βάση. Κόψτε άλλο ένα κοµµάτι κορδέλας σε µήκος 4,5 εκ. 
περίπου, χωρίστε το στην µέση και χρησιµοποιήστε µόνο το ένα κοµµάτι. Κόψτε µε κοπή θηλιάς αφήνοντας περιθώριο  6 
χιλ. σε κάθε άκρη. Σχηµατίστε ένα ρολό χρησιµοποιώντας σαν “καλούπι” το δάκτυλο σας και κολλήστε το µε κόλλα ή 
διπλή κολλητική ταινία. Στην συνέχει τοποθετήστε τα φτερά σε αυτό που θα λειτουργεί ως “σώµα”. Θα πρέπει να 
καµουφλάρει τους συνδετήρες ή τις ταινίες εάν φαίνονται.  
Τελειώστε την κατασκευή φτιάχνοντας τις κεραίες της πεταλούδας – κόψτε τις δύο πρώτες λωρίδες των µεγάλων 
φτερών. Κόψτε το άλλο µισό χαµηλά, κοντά στην βάση του.  

Μικρά φτερά  /  Σώµα Θηλιά – ∆ακτύλιος   /   Μεγάλα φτερά  Μινιατούρα Πεταλούδα – ∆ιάγραµµα # 68 
Μινιατούρα καλαθάκι µε κορδέλες κοµµένες σε λωρίδες σαν φιόγκος: Γεµίστε ένα πολύ µικρό ψάθινο καλαθάκι µε 
πολύχρωµες κορδελίτσες κοµµένες σε λωρίδες. Χρησιµοποιήστε το σαν φιόγκο σε κάποιο πακέτο, ή γεµίστε το µε 2 –3 
καραµελλάκια. 
Λουλούδι µινιατούρα φτιαγµένο µε ίσια κορδέλα κοµµένη σε λωρίδες: (Από τα µέτρα για τα λουλούδια κανονικού 
µεγέθους). Κόψτε 5 κοµµάτια κορδέλας. Αν χρησιµοποιήσετε φαρδιά κορδέλα κόψτε τα δύο κοµµάτια στην µέση και έτσι 
θα έχετε τα 4 από τα 5. Προτιµήστε ένα µήκος 4 εκ. περίπου. Αφήνοντας περιθώριο 1,2 εκ. κόψτε σε λωρίδες τις 
κορδέλες. Φτιάξτε τον µίσχο και συνεχίστε κολλώντας τις κορδέλες γύρω-γύρω όπως ένα κανονικό λουλούδι. 
Φιόγκος µινιατούρα σε σχήµα 8: Χρησιµοποιήστε κορδέλα πλάτους περίπου 1 εκ. Κόψτε ένα κοµµάτι σε µήκος 6 ε. 
περίπου και χωρίστε στην µέση. ∆ιπλώστε σε σχήµα 8 και κολλήστε µε ταινία διπλής όψης.  
Συµβουλή: πειραµατιστείτε µε τις µινιατούρες και φτιάξτε στολίδια για τα µαλλιά ακόµα και για τα αυτάκια για το σκυλάκι 
του γείτονα! 

Σελ. 30 - 39 
ΤΜΗΜΑ έξι 
Φιόγκοι 

Κάθε σχήµατος και χρώµατος και για κάθε χρήση. Ξεχωριστοί και πρωτότυποι.  
Φιόγκος #1: Επίπεδος φιόγκος µε µύτες – ∆ιάγραµµα # 69: Καθώς είναι επίπεδος είναι κατάλληλο για πακέτα που 
θα στείλετε µε ταχυδροµείο. 
1. Κόψτε 14 κοµµάτια κορδέλας µε σατέν υφή  κάθε ένα 12,5 εκ. µήκος. 
2. Κόψτε σε λωρίδες αφήνοντας 2,5 εκ. άθικτη περιοχή στο κέντρο. ∆ιάγραµµα # 70.  
3. Βάλτε το ένα κοµµάτι πάνω από το άλλο και κόψτε τις άκρες όπως στην εικόνα. 
Συµβουλή: Θα πάρετε ιδέες για διάφορα σχήµατα από το ∆ιάγραµµα # 15 στην σελίδα 15.  
Τώρα κόψτε 3 κοµµάτια πράσινης µεταλλικής κορδέλας  σε µήκος 17,5 εκ. Κόψτε τις άκρες σε σχήµα µακρύτερου 
φύλλου. Κόψτε σε λωρίδες αλλά αφήστε στο κέντρο ένα κοµµάτι άθικτο στα πέταλα και τα φύλλα για να στερεωθούν µε 
το σύρµα. ∆ιπλώστε τα κοµµάτια στην µέση και κόψτε την εγκοπή στο κέντρο, βλ. ∆ιάγραµµα # 69. ∆εν είναι 
υποχρεωτικό να κόψετε τα φύλλα σε λωρίδες. Τώρα ανοίξτε τα πέταλα σαν βεντάλια σε ένα οµοιόµορφο σχήµα, 
σχηµατίστε ένα κύκλο και στερεώστε µε συρραπτικό.  Συνεχίστε στερεώνοντας τα φύλλα επάνω σε µερικά από τα 
πέταλα της βάσης. 
∆ιάγραµµα # 69 Επίπεδος φιόγκος µε µύτες. 
∆ιάγραµµα # 70 Κέντρο µε εγκοπή και ∆ιακεκοµµένη γραµµή κοπής σε λωρίδες 
 
Φιόγκος # 2 – Φιόγκος φτερό µε  διπλή θηλιά – ∆ιάγραµµα # 71: Χρησιµοποιήστε κορδέλα φάρδους  3,5 εκ.  
Κόψτε σε κοπή θηλιάς δύο κοµµάτια κορδέλας µήκους 15 εκ. Φτιάξτε µία ίδια θηλιά µε κάθε κοµµάτι ακολουθώντας τις 
οδηγίες για την θηλιά – φτερό, σελ. 9. 
Κολλήστε στην θέση τους ή στο πακέτο µε ταινία διπλής όψης και τα περιθώρια στις θέσεις 9:00 και 3:00 αντίστοιχα. 
Οδηγίες στην σελ. 9 και φωτογραφίες για συναρµολόγηση στην σελ. 10 της αγγλικής µετάφρασης.  
Συµβουλή: ∆οκιµάστε να προσθέσετε µία θηλιά – δάκτυλο µεταξύ  των δύο θηλιών – φτερό. ∆οκιµάστε να φτιάξετε τις 
δύο θηλιές φτερό σε διαφορετικά µήκη ή µία µικρότερη θηλιά – φτερό µέσα σε µία µεγαλύτερη θηλιά – φτερό.  
Χρησιµοποιήστε θηλιές – φτερά τοποθετηµένες σε σειρά. Τοποθετήστε την πρώτη θηλιά, στην συνέχεια κολλήστε την 
δεύτερη κάτω ακριβώς από την πρώτη µε το επάνω µέρος και των δύο στη ίδια κατεύθυνση (όχι όπως στο διάγραµµα # 
71). Συνεχίστε κατά µήκος του κέντρου του πακέτου και φτιάξτε ένα “κύµα” από φιόγκους. Κολλήστε τις γωνίες Α και Β 
µαζί όπως στην σελ. 10.  
 
Φιόγκος φτερό µε διπλή θηλιά ∆ιάγραµµα # 71 
 
Φιόγκος # 3 /  Φιόγκος σε σχήµα Θηλιάς – δάκτυλο µε ουρές – ∆ιάγραµµα # 72. Ιδιαίτερα όµορφος σε 
µεταλλικό χρώµα.  
Κόψτε µία κορδέλα σε µήκος 9 εκ. και φτιάξτε µία θηλιά – δάκτυλο (χωρίς να κόψετε την κορδέλα σε λωρίδες). Κολλήστε 
την προσεκτικά. Κόψτε 4 κοµµάτια κορδέλας κάθε ένα σε µήκος 14 εκ. περίπου για τις ουρές. Κόψτε σε ίσια κοπή 
αφήνοντας περιθώριο 1,5 εκ. Κόψτε τις ουρές όπως στην εικόνα. Κολλήστε τα περιθώρια στην θηλιά – δύο σε κάθε άκρη. 
Τώρα, τυλίξτε το πακέτο σας µε ένα κοµµάτι κορδέλα και κολλήστε τον φιόγκο στο σηµείο όπου ενώνονται οι κορδέλες. 
 



Κολλήστε 
Θηλιά – δάκτυλο 
Φιόγκος σε σχήµα θηλιάς – δάκτυλο µε ουρές 
∆ιάγραµµα # 72 
 
Κοµµένες άκρες 
∆ιάγραµµα # 73 
Συµβουλή: ∆οκιµάστε να κόψετε την κορδέλα σε λωρίδες µε περιθώριο 5 εκ.  και στην συνέχεια κόψτε τα περιθώρια σε 
σχήµατα. 
Οι παραλλαγές είναι πολλές, πειραµατιστείτε. 

Πλεγµένες µεταξύ τους λοξές θηλιές 
 
Φιόγκος # 4 – ∆ιαγράµµατα # 74, 75 και 76. Κόψτε λοξά τις άκρες των περιθωρίων, βλ. διάγραµµα # 17, σελ. 11. 
Κόψτε τρία κοµµάτια κορδέλας  κάθε ένα σε µήκος  20 εκ. Κόψτε µε κοπή θηλιάς αφήνοντας περιθώρια 5 εκ.  
Κολλήστε προσεκτικά κάθε περιθώριο όπως στο διάγραµµα # 16. Τώρα τοποθετήστε τις άκρες όπως στην εικόνα. Έτσι 
σχηµατίζετε ένα κώνο  (λοξή θηλιά). Όταν τελειώσετε µε την πρώτη θηλιά περάστε την δεύτερη κορδέλα µέσα από την 
πρώτη θηλιά και κολλήστε τα περιθώριά της όπως της πρώτης. Περάστε την Τρίτη κορδέλα µέσα από το κέντρο και των 
δύο και συνεχίστε κανονικά.  
∆ιάγραµµα # 74 ∆ύο πλεγµένες λοξές θηλιές 
∆ιάγραµµα # 75  Τρεις πλεγµένες λοξές θηλιές 
∆ιάγραµµα # 76 
 
Φιόγκος # 5 – Φιόγκος µπαλόνι: Γεµίστε ένα µπαλόνι µε κατσαρωµένες κορδέλες κοµµένες σε λωρίδες. Φουσκώστε 
το και κολλήστε µερικές ακόµα κορδέλες γύρω του. Κολλήστε το µπαλόνι επάνω σε ένα µεγάλο πακέτο µε κάποιο δώρο, 
χρησιµοποιώντας µερικές ακόµα κορδέλες για να καµουφλάρετε την κολλητική ταινία και το στόµιο του µπαλονιού.  
 
Φιόγκος # 6 – Φουσκωτός φιόγκος από κορδέλες κατσαρωµένες και κοµµένες σε λωρίδες. Πολύ δηµοφιλής 
και µε δυνατότητες άπειρων χρωµατικών συνδυασµών. 
 
Φιόγκος # 7 – Φιόγκος σε σχήµα 8: Κάθε κορδέλα είναι κατάλληλη αλλά καλύτερα αποτελέσµατα θα έχετε µε 
κορδέλα φαρδιά.  
Κόψτε ένα κοµµάτι φαρδιάς κορδέλας σε µήκος 30 εκ.  
Αφήστε περιθώριο και κόψτε σε λωρίδες ένα µέρος της κορδέλας σε µήκος 11,5 εκ., αφήστε 2,5 εκ. κόψτε σε λωρίδες 
άλλα 11,5 εκ. και αφήστε περιθώριο 2,5 εκ. στο τέλος. Πάρτε το ένα περιθώριο και έχοντας στο µυαλό σας την εικόνα 
του ρολογιού φέρτε το στο κέντρο της άθικτης περιοχής και του περιθωρίου προς τις 9:00. Πάρτε το άλλο περιθώριο και 
σχηµατίστε θηλιά µε το κέντρο της µη κοµµένης περιοχής µόνο που το περιθώριο θα πρέπει να βλέπει στις 3:00. 
Συρράψτε. Καµουφλάρετε µε ίσιες κοντές ή κατσαρωµένες µακρύτερες λωρίδες ή χρησιµοποιήστε ταινία διπλής όψης και 
κολλήστε της µεταξύ των κοµµατιών της κορδέλας, οπότε δεν θα χρειαστεί καµουφλάζ. ∆οκιµάστε καµουφλάζ “γλώσσα 
παπουτσιού”.  
Συµβουλή: Χρησιµοποιήστε, εναλλακτικά, µικρότερη θηλιά στο επάνω µέρος του 8 και µεγαλύτερη στο κάτω.  
∆ιάγραµµα # 77 Φιόγκος σε σχήµα 8 
∆ιάγραµµα # 78 Παραλλαγή φιόγκου σε σχήµα 8 µε τυλιγµένο το κέντρο 
Παραλλαγή: Για αυτό το σχήµα 8, οι θηλιές από κορδέλα κοµµένη σε λωρίδες πρέπει να είναι ισοµεγέθεις, αλλά αφού 
συρράψετε το πρώτο περιθώριο στην θέση 3 (του ρολογιού) (µε το περιθώριο να βλέπει στις 9), πάρτε το δεύτερο 
περιθώριο και πηγαίνετε γύρω στο κέντρο ώστε το επάνω µέρος να σηκώνεται προς τα επάνω αντί να παραµένει επίπεδο. 
Βλ. σελ. 8. Καµουφλάρετε ή κολλήστε το κάτω µε ταινία διπλής όψης.  
∆ιάγραµµα # 79 Παραλλαγή φιόγκου σε σχήµα 8 µε τυλιγµένα τα κέντρα 
Κόψτε λωρίδες κορδέλας, κατσαρώστε τις και βάλτε τις κάτω από τους συνδετήρες σαν καµουφλάζ. 
 
Φιόγκος # 8 Fluer de Lis – ∆ιάγραµµα # 80: Φτιάξτε δύο φιόγκους µε την κορδέλα κοµµένη σε λωρίδες, σε σχήµα 
8 – ένα µεγάλο µε θηλιές 12,5 εκ. και ένα µικρό 7,5 εκ. Στερεώστε µε συρραπτικό τον µικρότερο µέσα και κάθετα στον 
µεγαλύτερο. 
Συµβουλή: Σε µία µεγαλύτερη λουρίδα βάλτε στην σειρά τρεις µικρούς φιόγκους, ή και περισσότερους, γιατί όχι και 
15…... Χρησιµοποιήστε αυτούς τους φιόγκους ώστε να σχηµατίσετε ένα µεγαλύτερο φιόγκο από φιόγκους. 
Καµουφλάρετε τους συνδετήρες των συρραπτικών µε λωρίδες κορδέλας πλάτους 6 χιλ. και µήκους 20 εκ., κατσαρώστε 
τις σφιχτά και περάστε τις κάτω από τους συνδετήρες. 
∆ιάγραµµα # 80  Fluer de Lis 
∆ιάγραµµα # 81 Φιόγκος σε σχήµα Τ Ουρές 
 
Φιόγκος # 9 Φιόγκος σε σχήµα Τ: Εντυπωσιακός φιόγκος που µπορεί να πάρει το σχήµα οποιουδήποτε άλλου 
γράµµατος.  
Κόψτε 8 κοµµάτια κορδέλας µε ποικίλα µήκη από 15 εκ. – 21,5 εκ. Κόψτε σε λωρίδες αφήνοντας περιθώρια. Κατσαρώστε 
5 εκ. από την κάτω άκρη κάθε κορδέλας. Έτσι θα δηµιουργηθεί αυτή η εντύπωση καταρράκτη όταν πιάσετε τα περιθώρια 
µαζί. Αυτή είναι η ουρά. Τώρα, κόψτε τουλάχιστον 14 κοµµάτια κορδέλας µήκους 10εκ. – 15 εκ., κατσαρώστε σφιχτά και 
κόψτε σε λωρίδες αφήνοντας περιθώριο. Στερεώστε αυτές τις κορδέλες κάθετα στον “καταρράκτη”. Όταν τελειώσετε 
µπορείτε να κόψετε σε λωρίδες και να κατσαρώσετε τα περιθώρια για να κρύψετε τους συνδετήρες ή την κολλητική 
ταινία.  



 
Φιόγκος # 10 Φιόγκος σε σχήµα κοχυλιού: Κόψτε δύο κοµµάτια κορδέλας σε µήκος 16,5 εκ. (κορδέλα πλάτους 2,5 
εκ. ή φαρδύτερη) και ένα σε µήκος 12,5 εκ.  
Κόψτε τα δύο πρώτα κοµµάτια µε κοπή θηλιάς αφήνοντας περιθώριο 2,5 εκ. σε κάθε άκρη. Φτιάξτε έναν φιόγκο σε 
σχήµα 8 όπως στο διάγραµµα # 79. Κολλήστε τα περιθώρια µε ταινία διπλής όψης. Το κέντρο θα είναι κενό. Πάρτε την 
τρίτη κορδέλα και κολλήστε ταινία διπλής όψης  και στα δύο περιθώρια στο εξωτερικό της κορδέλας. Πάρτε την πρώτη 
άκρη του τρίτου κοµµατιού κορδέλας και βάλτε την µέσα στην άκρη της πρώτης θηλιάς. Τώρα πάρτε την άλλη άκρη και 
τυλίξτε την µέσα στην δεύτερη θηλιά. Έτσι γεµίζει το άδειο κέντρο και ολοκληρώνεται το σχήµα του κοχυλιού. Βλ. 
διάγραµµα # 82.  
Παραλλαγή: Αντικαταστήστε τον κεντρικό φιόγκο µε κατσαρωµένες λωρίδες κορδέλας.  
∆ιάγραµµα # 82 Φιόγκος κοχύλι 
Φιόγκος # 11 – Φιόγκος πολλαπλών θηλιών: Συνδυασµός τριών, τεσσάρων ή ακόµα περισσότερων θηλιών µε 
τελείωµα στην κορυφή µε ίσιες ή κατσαρωµένες λωρίδες κορδέλας (κυρίως για να καµουφλάρουµε τους συνδετήρες). 
Κόψτε τρία ή τέσσερα κοµµάτια φαρδιάς κορδέλας σε µήκος 19 εκ. Κόψτε κάθε κοµµάτι σε κοπή θηλιάς αφήνοντας 
περιθώριο 2,5 εκ. σε κάθε άκρη. Σχηµατίστε µε κάθε κοµµάτι δίπλες σε γωνία 90 µοιρών.  
Συµβουλή: Κόψτε τις κορδέλες σε διαφορετικά µήκη. Στον φιόγκο 3 θηλιών δώστε σχήµα τριφυλλιού. ∆ιάγραµµα # 83. 
Στον φιόγκο 4 θηλιών, βάλτε την µια θηλιά επάνω από την άλλη ή απέναντι – απέναντι. ∆ιάγραµµα # 84. Για να 
καλύψετε τους συνδετήρες κόψτε µερικές λωρίδες και κατσαρώστε τις.  
∆ιάγραµµα # 83 Φιόγκος µε τρεις θηλιές σε σχήµα τριφυλλιού 
∆ιάγραµµα # 84 Φιόγκος µε θηλιές τοποθετηµένες η µία απέναντι από την άλλη σε γωνία 90 
µοιρών. 
 
Φιόγκος # 12 – Θηλιές σε σχήµα δάκτυλου µε καλούπι το εσωτερικό ρολό από το χαρτί υγείας: Φτιάξτε τρεις 
θηλιές µε οµοιόχρωµη κορδέλα. Κολλήστε όπως φαίνεται στο διάγραµµα # 85. Κόψτε το ρολό στο µήκος των τριών 
θηλιών. 
Συµβουλή: Μπορείτε να αφήσετε το ρολό όπως είναι ή να το κόψετε στην µέση και να το κάνετε µικρότερο τυλίγοντάς 
το µε ταινία αφού το έχετε κόψει κατά µήκος. Καλύψτε το ρολό µε κορδέλα ιδίου χρώµατος και κολλήστε µε κόλλα  ή 
ταινία διπλής όψεως τις 3 θηλιές που έχετε ήδη φτιάξει. Φτιάξτε σχέδια µε µεγαλύτερες και µικρότερες θηλιές. 
∆ιάγραµµα # 85 Φιόγκος µε 3 θηλιές 
∆ιάγραµµα # 86 Μικρές και µεγάλες θηλιές 
Φιόγκος # 13 – Φιόγκος µε κώνους: κόψτε 8 κοµµάτια κορδέλας κάθε ένα µήκους 12,5 εκ. (µπορείτε να 
χρησιµοποιήστε στενότερη κορδέλα αλλά έτσι θα χρειαστείτε περισσότερα κοµµάτια). ∆ιπλώστε σε γωνία 90 µοιρών και 
στην συνέχεια τυλίξτε το κέντρο. Στερεώστε τα µαζί αλλά αφήστε ένα µικρό κενό στο κέντρο για τον µικρότερο κώνο σε 
διαφορετικό χρώµα. 
Παραλλαγή: Κόψτε ένα κοµµάτι 5 εκ. από το χαρτονένιο ρολό του χαρτιού υγείας και καλύψτε το κοµµάτι αυτό µε 
κορδέλα.  
Συµβουλή: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε φαρδύτερη κορδέλα. Τώρα κόψτε την κορδέλα σε µήκος 14 εκ. και κόψτε σε 
κοπή θηλιάς. Σχηµατίστε µία µεγάλη θηλιά – δάκτυλο. Κολλήστε την επάνω στο ρολό του χαρτιού υγείας. Αφήστε 
περιθώριο 2,5 εκ. 
 
Φιόγκος # 14 – Φιόγκος συνεχόµενων θηλιών κοµµένης σε λωρίδες: Μην κόψετε την κορδέλα από το καρούλι 
της µέχρις ότου να βεβαιωθείτε ότι καλύπτεται η επιφάνεια που θέλετε να στολίσετε. Αφήστε περιθώριο και κόψτε σε 
λωρίδες την κορδέλα σε µήκος 10 εκ., αφήστε 2,5 εκ. και συνεχίστε κόβοντας σε λωρίδες άλλα 10 εκ. και µα αυτόν τον 
τρόπο κόψτε κορδέλα σε µήκος 60 εκ. Κολλήστε 20 εκ. ταινίας διπλής όψης στο πακέτο σας και κολλήστε το πρώτο 
περιθώριο της κορδέλας (για καλύτερα αποτελέσµατα κόψτε το περιθώριο σε γωνία). Σηκώστε το κοµµάτι που είναι 
κοµµένο σε λωρίδες και κολλήστε το επόµενο περιθώριο, συνεχίστε µέχρι το τέλος. Βλ. ∆ιάγραµµα # 87. 
Συµβουλή: Μπορείτε να κολλήσετε την κορδέλας σχηµατίζοντας διαγώνια γραµµή, κύκλο, οβάλ ή οποιοδήποτε άλλο 
σχήµα. Μπορείτε να ξεκινήσετε µε µικρές θηλιές και να συνεχίσετε µε µεγαλύτερες. Γράψτε το όνοµα του παραλήπτη του 
πακέτου µε αυτό τον τρόπο.  
∆ιάγραµµα # 87 Φιόγκος συνεχόµενων θηλιών µε κορδέλα κοµµένη σε λωρίδες 
 
Φιόγκος # 15 – Φιόγκος σε σχήµα παπιγιόν. Κόψτε δύο κοµµάτια κορδέλας κάθε ένα σε µήκος 15 εκ. Προτιµήστε 
φαρδιά κορδέλα. Κόψτε κάθε κοµµάτι µε κοπή θηλιάς, αφήνοντας περιθώριο 2,5 εκ. σε κάθε άκρη. (Η κοπή θηλιάς 
σηµαίνει ότι αφήνουµε περιθώρια 2,5 εκ. στις δύο άκρες της κορδέλας). ∆ιπλώστε στην θέση 3:15 και στην αντίθετη 
8:45. Στερεώστε τα περιθώρια το ένα επάνω στο άλλο. Κόψτε ένα κοµµάτι κορδέλα σε µήκος 7,5 εκ. (στο ίδιο χρώµα ή 
σε κάποιο αντίθεσης ανάλογα µε το πακέτο σας). Αυτό το κοµµάτι µπορείτε να το κόψετε σε λωρίδες ή να το αφήσετε 
ολόκληρο. Φτιάξτε µία θηλιά – δάκτυλο και κολλήστε την στην “βάση” που σχηµατίσατε µε τα µακρύτερα κοµµάτια 
κορδέλας. Έχετε τώρα δηµιουργήσει ένα πολύ όµορφο καµουφλάζ για το κέντρο  της βάση ενώ παράλληλα έχετε 
ολοκληρώσει τον φιόγκο. Προσθέστε θηλιές από κορδέλα που δεν είναι κοµµένη σε λωρίδες ή εναλλάξετε µε θηλιές 
ολόκληρες ή κοµµένες σε λωρίδες. Κολλήστε τον φιόγκο στο πακέτο µε ταινία διπλής όψης. 
Συµβουλή: Καθώς ο φιόγκος µοιάζει µε πραγµατικό παπιγιόν προτιµήστε κορδέλες σε χρώµα άσπρο, µαύρο ή κόκκινο, η 
µεταλλικό µπλε ρουαγιάλ µε άσπρο στο κέντρο. Τυλίξτε τον φιόγκο στην µέση κατά µήκος και στερεώστε µε ταινία 
διπλής όψης για ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσµα. Βλ. έγχρωµες φωτογραφίες  στο εσωτερικό του οπισθόφυλλου. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε περισσότερες θηλιές εάν προτιµάτε. Βλ. διάγραµµα # 89. 
∆ιάγραµµα # 88 Φιόγκοι σε σχήµα παπιγιόν.  
∆ιάγραµµα # 89 Φιόγκος µε πολλαπλές θηλιές και διαφορετικές ουρές. 



Φιόγκος # 16 – Ο τέλειος φιόγκος: Προτιµήστε χρωµατικές αντιθέσεις µε δύο ή τρία χρώµατα. Κόψτε 5 
κοµµάτια φαρδιάς κορδέλας µήκους 20 εκ. Κόψτε σε κοπή θηλιάς αφήνοντας περιθώριο 2,5 εκ. σε κάθε άκρη. ∆ιπλώστε 
σχηµατίζοντας γωνίας 90 µοιρών. Βλ. διάγραµµα # 6 σελ. 8. Τακτοποιήστε τα σε σχήµα τετράφυλλου τριφυλλιού  και 
συρράψτε τα µαζί ώστε να αλληλοκαλύπτονται µόνο 1,2 εκ. σε κάθε κατεύθυνση. Αυτή είναι η βάση του φιόγκου σας. 
Εάν επιλέξατε δύο χρώµατα χρησιµοποιήστε και τα δύο στην βάση. Τώρα κόψτε 10 κοµµάτια κορδέλας κάθε ένα µήκους 
22,5 εκ. Κόψτε σε κοπή θηλιάς αφήνοντας περιθώριο 1,8 εκ. σε κάθε άκρη. 
∆ιάγραµµα # 90 Κολλήστε µαζί τα περιθώρια των 1.8 εκ. 
Παίρνετε ένα-ένα κοµµάτι την φορά (τακτοποιώντας τα για να δηµιουργήσετε την χρωµατική αντίθεση) – ∆ιάγραµµα # 
90, και βάλτε τα δύο περιθώρια µαζί για κάθε κοµµάτι κορδέλας µε τρόπο ώστε οι εσωτερικές άκρες των περιθωρίων να 
είναι η µία απέναντι από την άλλη (∆ίπλωµα 6:30). Βάλτε το δεύτερο κοµµάτι δίπλα στο πρώτο αλλά µε τα περιθώρια 
επίπεδα. Θα πρέπει να έχετε δύο διαφορετικά κοµµάτια κορδέλας να σχηµατίζουν δύο θηλιές. Συνεχίστε προσθέτοντας 
και τις υπόλοιπες 8 µε τον ίδιο τρόπο ώστε όταν κοιτάτε τον φιόγκο από το πλάι να βλέπετε 10 ξεχωριστές θηλιές. 
Τυλίξτε ένα κοµµάτι κορδέλα όσο πιο γερά µπορείτε γύρω από τα 20 περιθώρια. Χωρίστε τα µισά περιθώρια από την µία 
και τα άλλα µισά από την άλλη και συρράψτε τα αρκετές φορές στο κέντρο της βάσης που φτιάξατε νωρίτερα. Βλ. 
∆ιάγραµµα # 90. 
Τώρα, εάν έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω βήµατα σωστά θα µπορέσετε τραβώντας γερά τις θηλιές να “ανοίξετε” τον 
φιόγκο.  
Συµβουλή:Συρράψτε µερικές λωρίδες κορδέλες εδώ και εκεί στην επιφάνεια του φιόγκου. Κολλήστε µερικές 
κατσαρωµένες και κοµµένες σε λωρίδες κορδέλες γύρω από την βάση για να καµουφλάρετε τους συνδετήρες. Προσθέστε 
µακρύτερα κρόσσια κάτω από την θηλιά βάση και προσθέστε ουρές, εάν θέλετε. Το δέσιµο µε την κατσαρωµένη κορδέλα 
µπορεί να κοπεί κοντή ώστε να µην φαίνεται ή να αποτελεί µέρος του φιόγκου – βλ. εξώφυλλο. Τέλος κολλήστε τον 
φιόγκο µε ταινία διπλής όψης στο πακέτο. Για ποικιλία, προσθέστε ίσιες ή κατσαρωµένες λωρίδες στο πίσω µέρος του 
φιόγκου στο µήκος που επιθυµείτε.  
∆ιάγραµµα # 91: Ο τέλειος φιόγκος. Ολοκληρωµένος 
∆ιάγραµµα # 92: Οι επάνω θηλιές του φιόγκου 
Περιθώρια για συρραφή 
∆ιάγραµµα # 93: Η βάση για την συρραφή περιθωρίων. 4 διπλώµατα 90 µηρών συρραµµένα µαζί σε σχήµα 
τετράφυλλου τριφυλλιού. 

Φιόγκος # 17 –  Στητός φιόγκος συνεχόµενων θηλιών: Συνδυασµός των φιόγκων # 14 και # 15.  
Κόψτε ένα κοµµάτι φαρδιάς κορδέλας σε µήκος 35 εκ. ∆ιπλώστε στην µέση για να σχηµατιστεί µία γραµµή και στην 
συνέχεια κόψτε σε λωρίδες σε απόσταση 2,5 εκ. από το κέντρο. Κόψτε σε λωρίδες µε κοπή θηλιάς και στις δυο άκρες 
από το κέντρο στο ίδιο µήκος αφήνοντας περιθώριο 1,8 εκ. και στις δύο άκρες και κολλήστε τα µε ταινία διπλής όψης στο 
κέντρο. Έτσι έχετε την βάση του φιόγκου – παπιγιόν. Κόψτε ένα κοµµάτι φαρδιάς κορδέλας σε µήκος 60 εκ. (σε 
χρωµατική αντίθεση, εάν επιθυµείτε) και βάλτε σηµάδια από το κέντρο κάθε 15 εκ. Αυτά τα κοµµάτια θα αποτελέσουν 
την  µέση των διαστηµάτων της κορδέλας, ανάµεσα στις θηλιές, που δεν θα κόψετε σε λωρίδες. Τώρα κόψτε σε λωρίδες 
ίσιες αποστάσεις µεταξύ αυτών των δύο διαστηµάτων. Βάλτε ταινία διπλής όψης σε κάθε σηµάδι (µία λεπτή λωρίδα 
αρκεί) και σε κάθε άκρη, προσέχοντας ώστε η ταινία να µην φαίνεται. Για να συναρµολογήσετε αυτόν τον φιόγκο, 
ξεκινήστε από την µία άκρη και βάλτε την ταινία διπλής όψης κάτω στο κέντρο της βάσης του παπιγιόν. Πάρτε την θηλιά 
την οποία έχετε κόψει σε λωρίδες και φέρτε το κέντρο εκεί που το σηµάδι σας και η ταινία διπλής όψης είναι κάτω δίπλα 
στην άκρη που έχετε στερεώσει. Κολλήστε αυτό το πρώτο διάστηµα κάτω δίπλα σε αυτό το κοµµάτι της άκρης.  
Συνεχίστε µε τον ίδιο τρόπο µέχρι την άλλη άκρη και τελειώστε όπως ξεκινήσατε έτσι ώστε η ταινία να µην φαίνεται. Βλ. 
διάγραµµα # 94 
Συµβουλή: Ο φιόγκος αυτός είναι πιο επίσηµος και θα του ταίριαζαν τα άσπρο και µαύρο χρώµα…. µαύρη βάση – 
παπιγιόν και άσπρες συνεχόµενες θηλιές.  
Αφήστε για ποικιλία µερικές θηλιές χωρίς να τις κόψετε σε λωρίδες. 
∆ιάγραµµα # 94 Στητός φιόγκος συνεχόµενων θηλιών. 
 
Φιόγκος # 18 – Κατσαρός φιόγκος: Κόψτε 15 κοµµάτια φαρδιάς κορδέλας µήκους 22,5 εκ. Κόψτε σε λωρίδες µε 
κοπή θηλιάς αφήνοντας 2,5 εκ. περιθώριο σε κάθε άκρη. Κολλήστε τα περιθώρια µαζί σε θηλιές και στην συνέχεια 
χρησιµοποιήστε τις θηλιές για να σχηµατίσετε µία οµοιόµορφη κυκλική βάση.  
Συµβουλή: Χρησιµοποιήστε σκουρότερο χρώµα για την βάση. Τώρα κόψτε 20 κοµµάτια φαρδιάς κορδέλας σε µήκος 20 
εκ. Κατσαρώστε τις πολύ σφιχτά  και κόψτε τις σε λωρίδες αφήνοντας ένα περιθώριο 2,5 στην αρχή. Τώρα, αρχίστε να 
κολλάτε αυτά τα 20 κοµµάτια κορδέλας στην βάση σε ένα όµορφο σχέδιο, αφήνοντας τουλάχιστον 2,5 εκ. των θηλιών 
στην βάση για να φαίνονται από παντού. Οι κατσαρωµένες λουρίδες στην κορυφή είναι το “καµουφλάζ” των κέντρων 
των θηλιών από κάτω. ∆ιάγραµµα # 95. Προσθέστε ένα απλό φιόγκο από κορδέλα χωρίς να την κόψετε σε λωρίδες στο 
κέντρο για τελείωµα.  
 
Φιόγκος # 19 – Οβάλ φιόγκος: Για την οβάλ βάση τακτοποιήστε τις θηλιές ως εξής: οι κοντύτερες στην µέση και 
σταδιακά οι µακρύτερες προς τα έξω. Καµουφλάρετε την βάση. 
 
Φιόγκος # 20 – Ηµικυκλικός φιόγκος: Χρησιµοποιήστε µόνο τις µισές θηλιές στην βάση. ∆ηµιουργήστε ένα 
µισοφέγγαρο και κολλήστε τις κατσαρωµένες λωρίδες στο κέντρο να κρέµονται σαν καταρράκτης. ∆ιάγραµµα # 96 
∆ιάγραµµα # 95 Κατσαρός φιόγκος, βάση µε 12 θηλιές (Κολλήστε κατσαρές λωρίδες επάνω από το κέντρο της 
βάσης σαν καµουφλάζ). 
∆ιάγραµµα # 97 Φιόγκος κορσάζ 
∆ιάγραµµα # 96 Φιόγκος ηµικύκλιο 
 



Φιόγκος # 21 – Φιόγκος κορσάζ: Κόψτε 10 κοµµάτια κορδέλας που κατσαρώνει σε µήκος 25 ιντσών για την ουρά. 
Κόψτε αρκετές κατσαρές λωρίδες για το επάνω µέρος της ουράς. Κολλήστε µαζί σε στρώµατα. ∆ιάγραµµα # 97. 
Μπορείτε να κατασκευάσετε πολλά διαφορετικά σχήµατα µε την βάση χρησιµοποιώντας θηλιές κοµµένες σε λωρίδες 
κολληµένες µαζί. ∆οκιµάστε την παραλλαγή µε πολλές µικρότερες βάσεις τοποθετηµένες η µία επάνω στην άλλη. Ο 
φιόγκος αρχίζει να µοιάζει µε πυραµίδα καθώς κολλάτε τα στρώµατα το ένα επάνω στο άλλο.  
 
Φιόγκος # 22 – Φιόγκος Combo µε ουρές κοµµένες σε λωρίδες: Ένα µικρός φιόγκος τον οποίο µπορείτε να 
φτιάξετε µε το δίπλωµα  γύρισµα στο κέντρο. Κόψτε σε λωρίδες το κέντρο ενός κοµµατιού κορδέλας µήκους 17,5 εκ. 
Αφήστε περιθώριο 3,7 εκ. σε κάθε άκρη. Τώρα σχηµατίστε µία µυτερή θηλιά, διπλώστε και κολλήστε ταινία. Κόψτε τις 
άκρες σε σχήµατα για ακόµα πιο όµορφο αποτέλεσµα. ∆ιάγραµµα # 99. 
Παραλλαγή: Κόψτε 4 κοµµάτια κορδέλας σε µήκος 17,5 εκ., κόψτε σε λωρίδες τις άκρες σε απόσταση 2,5 εκ. από το 
κέντρο. Τυλίξτε το κέντρο όπως πριν και κολλήστε όσο κοντύτερα στο κέντρο µπορείτε. Κολλήστε µε ταινία διπλής όψης 
στο πακέτο. Μπορείτε να βάλετε ένα µικρό µπουµπουκάκι σε ένα  από τα σπιράλ στο κέντρο. ∆ιάγραµµα # 99.  
∆ιάγραµµα # 98  Φιόγκος Combo µε ουρές κοµµένες σε λωρίδες. 
 
Φιόγκος # 23 – Φιόγκος σύµπλεγµα: Τυλίξτε κορδέλα γύρω από το κουτί. Περάστε κουµπάκια σαν πέρλες (χωρίς 
εµφανείς κουµπότρυπες) σε οµάδες των 4 – 5 και στην συνέχεια σχηµατίστε θηλιές γύρω τους όπως για το λουλούδι. 
Κολλήστε στο πακέτο. 
 
Φιόγκος # 24 - Φιόγκος “κορδόνι παπουτσιού”:  Κόψτε σε λωρίδες ένα κοµµάτι ίσιας κορδέλας µήκους 30 εκ. 
Κόψτε σε λωρίδες και το περιθώριο επίσης, δένοντάς τες σαν κορδόνι παπουτσιού.  ∆ιάγραµµα # 100. Στολίστε µε 
κατσαρωµένες λουρίδες κορδέλας και µία θηλιά από κορδέλα την οποία δεν έχετε κόψει σε λωρίδες.  
∆ιάγραµµα # 100  Φιόγκος “κορδόνι παπουτσιού” 
Συµβουλή: Οι όρθιες θηλιές είναι πολύ σηµαντικές σαν κέντρο του φιόγκου.  
Φτιάξτε αρκετές θηλιές ίσου µεγέθους από κορδέλα κοµµένες σε λωρίδες. ∆ιπλώστε τα περιθώρια στη θέση 6:30 – 
ξεχωριστά. Βάλτε τις θηλιές την µία δίπλα στην άλλη σε σειρά  και δέστε τις πολύ σφιχτά στο σηµείο που τελειώνουν τα 
περιθώρια.  Στην συνέχεια χωρίστε τα µισά περιθώρια αριστερά και τα µισά δεξιά και συρράψτε τα σε µια βάση. Απλώστε 
τις θηλιές οµοιόµορφα για να ανοίξει ο φιόγκος. (βλ. φιόγκος # 16) Μπορείτε να φτιάξετε τις θηλιές µε κατσαρωµένες 
κορδέλες.  
∆ιάγραµµα # 101 Σφιχτά δεµένες όρθιες θηλιές µε τα περιθώρια ξεχωρισµένα δεξιά και αριστερά.   

Σελ. 40  
 
Κάποιες τελευταίες ιδέες…. 
- Κουρτίνες για το σπίτι της Μπάρµπι µε ίσιες κορδέλες κοµµένες σε λωρίδες 
- Για το µπάνιο των ξένων: τυλίξτε σε ρολό τις µικρές πετσετούλες των χεριών και δέστε τις λίγο πριν τις άκρες µε 

κατσαρωµένες κορδέλες – θα µοιάζουν µε καραµέλες!  
∆ιάγραµµα # 102 
- Στολίστε τα χερούλια στο παιδικό ποδηλατάκι  µε πολύχρωµες κατσαρωµένες κορδέλες -  κρόσσια.  
- Στα πάρτι, στολίστε τα κολονάτα ποτήρια µε πολύχρωµες κορδέλες ή στο αγαπηµένο χρώµα του κάθε καλεσµένου.  
- Συµπληρώστε ένα µπουκέτο λουλούδια µε ασορτί κορδέλες κοµµένες σε λουρίδες. 
- Κατασκευές µε την βοήθεια µίας …… σιδερένιας κρεµάστρας. 
Α. Φτιάξτε έναν ανεµοδείκτη. 
1. Ανοίξτε την κρεµάστρα και δώστε της σχήµα στρογγυλό, τριγωνικό, κλπ. 
2. Αρχίστε να κάνετε θηλιές µε κορδέλα γύρω από την κρεµάστρα. 
∆ιάγραµµα # 104. 
Β. ∆ώστε στην κρεµάστρα κίνηση στολίζοντάς την µε κατσαρωµένες κορδέλες κοµµένες σε λωρίδες. 
Γ. Για το πάρτι της νύφης, δώστε στην κρεµάστρα σχήµα καµπάνας και στολίστε την µε όµορφες κορδέλες και κρόσσια. 
Κάντε την τρισδιάστατη, εάν τα πάτε καλά µε το σχέδιο. 
∆. Φτιάξτε καρδούλες ή τριφύλλια µε την κρεµάστρα. Βάψτε τις στα χρώµατα που προτιµάτε, στολίστε τις µε κορδέλες 
και κρόσσια και οµορφύνετε τον χώρο σας.  
Ε. Κολλήστε σε όλη την εξωτερική επιφάνεια ενός ψάθινου καλαθιού µικρά µπουµπουκάκια και γεµίστε το µε 
κατσαρωµένες κορδέλες κοµµένες σε λωρίδες. 
Στολίστε τα καπέλα µε……. την φαντασία σας. Εξερευνήστε καινούργιους χώρους κατασκευών, όπως κοσµήµατα, 
φανταστείτε µικρά µπουµπουκάκια – σκουλαρίκια! Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες!! 
 
Σελ. 41 
 
Συνθέσεις µε λουλούδια / νυφικά µπουκέτα 
Μερικές προτάσεις: Φροντίζετε το µέγεθος των κατασκευών σας να είναι κατάλληλο για τον συγκεκριµένο χώρο – 
τραπέζι, κλπ.  
Μελετήστε φωτογραφίες αληθινών λουλουδιών και πάρτε ιδέες για τα σχήµατα και τα χρώµατα. 
Συµβουλές: Προσέξτε την ανθοκατασκευή στο εξώφυλλο. Τα µεγάλα λουλούδια είναι φτιαγµένα από ίσιες κορδέλες 
κοµµένες σε λωρίδες των οποίων οι άκρες έχουν γυριστεί πολύ σφιχτά. Οι κορδέλες είναι κολληµένες προσεκτικά στρώµα 
– στρώµα (τα µεγάλα λουλούδια αποτελούνται από 30 στρώµατα µήκους 15 εκ.). Οι κορδέλες είναι όλες κοµµένες στο 
ίδιο µήκος και καθώς τα στρώµατα αυξάνονται δίνουν ένα φυσικό σχήµα στο λουλούδι. Η ιδέα µε το κλαράκι δεξιά 
ταιριάζει όµορφα και στα στολίδια για τα µαλλιά. (βλ. εσωτερική έγχρωµη φωτογραφία). Φτιάξτε µπουµπουκάκια ασορτί 



σε χρώµα µε το κεντρικό στολίδι του τραπεζιού και κολλήστε τα επάνω σε οικονοµικούς δακτυλίους για τις πετσέτες. Μία 
τελευταία παρατήρηση: Το απλό είναι κοµψό ενώ το υπερβολικό χαλάει την εντύπωση. Προτιµήστε 3 – 5 µεγάλα 
λουλούδια µε µερικά µπουµπουκάκια για τις ανθοκατασκευές σας. Προσθέστε ίσως λίγα baby-birth (αληθινά µικρά άσπρα 
λουλουδάκια) ή κάποια µεταξωτά λουλούδια. Πειραµατιστείτε µε στόχο την πρωτοτυπία και την καλαισθησία. Μην 
ξεχνάτε το “κλαράκι” - µπουµπουκάκια κολληµένα σε συρµατάκια διαφόρων µηκών στερεωµένα όλα µαζί σε ένα 
µεγαλύτερο σε διάφορες αποστάσεις. Χρησιµοποιήστε αληθινά κουκουνάρια στολισµένα µε θηλιές κοµµένες σε λωρίδες, 
ή ίσιες λουρίδες από κορδέλα σε πράσινο µεταλλικό χρώµα - σαν πραγµατικές πευκοβελόνες, για το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο. Η µικρή σας  λατρεύει µία συγκεκριµένη κούκλα που την παίρνει µαζί της όπου πάει; Φτιάξτε ασορτί αποκριάτικες 
περούκες και για τις δυο! Μην ξεχνάτε τα ζωάκια σας. Στολίστε τα λουράκια τους, αλλά και τα αυτάκια! 
 
 
 
 
 


