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Alkoss zöldben - tekercselt papír gyöngyök 
Figyelmeztetés a szülőknek: Kérjük, olvassa végig a 

használati útmutatót, mielőtt a játékot a gyermeknek 

adná. Ne adja a játékot 3 évesnél fiatalabb gyermeknek, 

mert a lenyelhető apró részek fulladást okozhatnak. 

A) Biztonsági előírások 

1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót. 

2. A játék csak felnőtt felügyelettel használható. 

3. A játék 5 éven felüli gyermekek részére készült. 

4. A csomag és a segítségével elkészített tárgyak apró részeket tartalmaznak, melyek lenyelése 

fulladást okozhat, tartsa távol a 3 évnél fiatalabb gyermekektől. 

B) A csomag tartalma 

Papír tekerő szerszám külön fogantyúval, előnyomott papír csíkok, 

gumi, ragasztó, műanyag szivacsfejű ecset és részletes leírás. 

C) Összeszerelési útmutató 

Tekerő szerszám 

A csomagban egy speciális, tekerő szerszámot találsz, melynek 

segítségével egyszerűen készíthetsz papírgyöngyöket. A szerszám 

két részből áll. Egyszerűen csavard a helyére a fogantyút a képen 

látható módon, és már el is kezdheted a gyöngyök készítését. 

Gyöngyök készítése 

Segíteni szerettünk volna neked, hogy gyorsan el tudd kezdeni a 

gyöngykészítést, ezért előnyomott papírokat tettünk a csomagba. 

Csúsztasd a papír szélesebb végét a szerszámon lévő tengely köré a képen látható módon. 

Néhányszor tekerd körbe a papírt a tengely körül. Támaszd meg a papírt az ujjaddal, tartsd a 

középvonalban tekerés közben. Hagyd abba a tekerést, amikor a papírból már csak 5 cm van 

szabadon. A szivacsfejű ecsettel kenj kevés ragasztót a papír végére, majd folytasd a tekerést. 

Óvatosan csúsztasd le az elkészült gyöngyöt a szerszámról. A csodaszép gyöngyöd elkészült. 

 

D) Újrafelhasznált gyöngyök készítése 

Naponta több millió tonna papírt dobnak a szemétbe világszerte. Miért ne hasznosítsuk újra a 

kidobott színes papírlapok egy részét, és készítsünk belőlük gyönyörű gyöngyöket, majd csodás 

ékszereket és kiegészítőket? Egyedi ajándéktárgyak, melyeket igazi „zöld”  üzenetek kíséretében 

küldhetsz el barátaidnak. 

 
A legtöbb papír újrafelhasználható, készíthető belőle 

papír gyöngy. Használhatsz napilapokat, magazinok 

lapjait, ajándék csomagolópapírokat. Minden olyan papír 

megfelel erre a célra, aminek a vastagsága megfelelő a 

szerszámba. Vágd a papírlapot 20 cm-es csíkokra. A 

különböző formájú papírdarabokból különböző formájú 

gyöngyök készülnek. A különböző gyöngyformákat az 

alábbi táblázatban tudod megtekinteni. 

A gyöngytekerő szerszámodnak van egy speciális 

kupakja, ami illeszkedik a legtöbb műanyag palackra. 

Használat előtt csavard a szerszámot egy üres, 

kimosott palack nyakára. A szuper gyöngykészítő 

szerszám, tároló edénnyel elkészült. Így az elkészített 

gyöngyök rögtön a gyűjtőedénybe pottyannak. 

E) Egyedi „zöld” ékszerek készítése 

Ha elkészültél egy adag gyönggyel, itt az ideje, hogy 

nyakláncot vagy karkötőt készíts belőlük. Egyszerűen 

fűzd fel a gyöngyöket a csomagban található 

gumiszálra. Igazán egyszerű és mulatságos. 

F) Egyéb ötletek 

Ha sok papírgyöngyöt készítettél, akkor nagyobb 

munkákat is készíthetsz, pl. papír függönyt, vagy 

mozaik képet. A móka határtalan! 

Papírfüggöny készítése: Fűzz fel egy szálra 30-40 db 

papírgyöngyöt. A szálakat kösd egy farúdra – a csodaszép papírfüggöny elkészült. 

Gyöngy mozaik: A papírgyöngyökből mozaik képet is készíthetsz. Először egy kartonpapír lapon 

tervezd meg a képet. A gyöngyöket színek szerint csoportosítva készítsd el, az előre megtervezett 

képnek megfelelően. mielőtt a gyöngyöket ragasztóval rögzítenéd a kartonlapon. Hagyd a képet 

teljesen megszáradni. A mozaik mestermű elkészült. 
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