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Pririšk pre

ilgą virvę ^pvz., špa
gatą) taip, kad pale^ę
U plukti, galėtum ^ vel

susigrąžintu

I Kaip parodyta paveikslėlyje, suguldyk i|-
. guosius pagaliukus vieną šalia kito ir floristi

ne viela juos surišk apvyniodamas kiekvieną.

Z Surišęs pirmuosius tris pagaliukus, floristi

ne viela pririšk prie jų plonąją stiebo lazdelę.
Kad ji geriau laikytųsi, nedidelė jos dalis gali
būti šiek tiek pralindusi apačioje.

3Abiejuose galuose skersai paguldyk trum
puosius pagaliukus ir pririšk juos prie ilgųjų,
floristine viela apvyniodamas kiekvieną, taip
pat ir burės stiebą.

4Pradurk dvi skylutes burės lape ir užmauk

jį ant stiebo.

apų, šakelių ir popieriaus gali
ti įvairių laivelių. Belieka tik
alvoti, kur keliausi!

tas su bure
^,•??
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Patarimas     -i
Jei prie virvučių dar

priraišiosi kriauklyčių ir
sraigių kiaukutų, vėjo varpeliai

"skambės garsiau!

I-Nudažyk savo radinius, papuošdamas juos

ryškiaspalvėmis linijomis ir taškučiais.

Z Kaip parodyta paveikslėlyje, priraišiok

visas detales prie trijų virvučių.

5 Sukabink virvutes viena, šalia kitos ant

didesnės šakos ar lazdelės.

Reihės-
•pag^liuky, šakeliy ir

vienos didesnės šakos

•eglės kankorėiiy
•nedideliy žievės ir

medienos gabalėliy
•akriliniy dašy
•teptuky
•virvės arba špaga^^

Įsiklausyk į vėjo garsus! Šiuos varpelius galėsi
pasikabinti balkone ar sode. Padvelkus vėjeliui,

išgirsi juos tyliai bildenant.

Mediniai vėjo varpeliai
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Reikės:
• didelio, šiek tiek įdubusio

senos medienos gabalo

" samany
•įvairiy kankorėžiy
•trumpy story pagaliuky
" graikiniy riešuty kevaly
•įvairios smulkios gamtinės

medžiagos, pavyzdžiui,
nedideliy šakeliy, gi|iy/
sprgl^, klevo sparnavaisiy
ir pan.

• termoplastiniy* arba

medienos klijy

džiagos

1 Užmauk riešutų kevalus ant storų trumpų

pagaliukų ir priklijuok. Leisk savo grybams
gerai išdžiūti.

Z Priklijuok grybų kotus prie medienos ga

balo.

0 Paskirstyk samanas aplink grybus ir taip
pat priklijuok jas prie medienos gabalo.

4 Prisodink savo miškelyje medžių iš kan

korėžių ir papuošk jį kitais gamtos radiniais.
Viską tvirtai priklijuok. Jei naudosi termo-

plastinius klijus, paprašyk suaugusiųjų pagal
bos.

Šiame pasakų miškelųje po medžiais-kankorėžiais
dygsta grybai-riešutai — kiek tik širdis geidžia!

Ir jiems nereikia netgi lietučio!

miškelis


