
Lepréselt virágok 
Használati útmutató – kövesd az angol nyelvű képes útmutató alapján 

 
Gyűjts virágokat és faleveleket a környezetedből, préseld le és készíts belőle képzőművészeti alkotásokat. A csomag 

segítségével ékszerdobozokat, üdvözlőkártyákat, könyvjelzőket készíthetsz. Fantasztikus szórakozás! 
 
A) Biztonsági előírások 
1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót. 
2. A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges. 
3. A játék 5 éven felüli gyermekek részére készült. 
4. A csomag apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat, tartsa távol a 3 évnél fiatalabb gyermekektől. 
5. Soha ne gyűjts ismeretlen leveleket, mert lehet, hogy ezek mérgezőek. Virágok gyűjtését ajánlatos felnőtt felügyelettel 

végezni. 
 
B) Megjegyzés 
1. Mindig stabil tiszta munkafelületen dolgozz, és próbáld meg a felületet tisztán és szárazon tartani. Gyorsabb lesz a 

munkafelület takarítása, ha régi újságpapírral letakarod az asztalt mielőtt munkához látsz. 
2. Olló használata szükséges (a csomag nem tartalmazza) Olló használatakor felnőtt felügyelete szükséges. 
 
C) Doboz tartalma 
A mini virágprés részei: Alsó- és felső lezáró elem, hullámkarton lapok, fehér itatós papírok, műanyag csavarok és szárnyas anyák. 
Egyéb alkatrészek: Ékszerdobozok, üdvözlőkártyák, könyvjelzők, borítékok, szalag, ecset, kétoldalas ragasztószalag, ragasztó 
 
D) Virágok gyűjtése 
• Gyűjtéshez szükség lehet egy kosárra vagy műanyag szatyorra, valamint egy ollóra. Mielőtt a növényt zacskóba tennéd, fújj 

levegőt a zacskóba. Kösd be a zacskó száját, így a növény néhány órán keresztül friss marad. 
• A legjobb eredmény elérése érdekében a virágokat késő délelőtt, vagy kora délután szedd, amikor már elpárologtak róla a 

harmatcseppek. A túlságosan nedves virág lassabban szárad ki. 
• Virágok gyűjtésekor csak a kívánt részt vágd le, a növény többi részét ne tépd le. 
• A háttér elkészítéséhez szedj néhány levelet is. 
• A virágprés hét szintes, így az egyszerre lepréselhető virágok száma véges. Ne gyűjts be több virágot, mint, amit egyszerre le 

tudsz préselni, mert a felesleges virágok megszáradnak. 
• Körültekintően gyűjts a virágokat. Soha ne szedj virágokat parkokban, vagy magánkertekből. Ha más tulajdonában levő virágot 

szeretnél leszedni, mindig kérj engedélyt a tulajdonostól. 
• Kezdőknek célszerű vékonyabb szirmú virágokat gyűjteni, mert ezeket könnyebb lepréselni. 
• Egyes fűszernövények, pl. a rozmaring, kakukkfű valamint néhány növény lombja, pl. páfrány, juharfa, rezgőfű szintén jól 

préselhetők. 
 
E) Növények préselése 
• Mielőtt hozzálátsz a préseléshez, távolítsd el a porzókat, mert a virágpor foltot hagyhat a szirmokon. 
• A virágokat lefelé-, vagy oldalukra fordítva rendezd el. Nyisd szét és simítsd le a virágokat. Vágd le a szár végét, és a virág 

hátsó részét simítsd le. 
• Egyes virágok, mint pl. a rózsa túl tömöttek, ezeket szirmokra bontva préseld le, majd utána ragaszd ismét össze. 
• Ügyelj rá, hogy a virágok és levelek ne fedjék át egymást, mert össze fognak ragadni a száradás során. 
• Állítsd össze a virágpréselőt, felváltva rakd a barna hullámkarton- és a fehér itatóspapírt. A virágokat a képnek megfelelően a 

kartonlap és az itatóspapír közé tedd. A szárnyas anyák segítségével szorítsd össze a virágprést. Hagyd a virágokat kiszáradni 
a présben. 

• A kisméretű virágok általában egy hét alatt megszáradnak. Néhány nagy nedvességtartalmú virág esetében ez az idő hosszabb 
lehet. 

• A vékonyabb szirmú virágok gyorsabban száradnak. Ötlet: Minél gyorsabban szárad a virág, annál jobban megőrzi a színét. Minél 
hosszabb ideig préseled a virágot annál jobban kifakul a szirom. 

• Ha néhány rész nem teljesen száraz, hozzátapad a papírlaphoz, vagy nedvesnek tűnik, akkor még néhány napra tedd vissza a 
présbe. Ne szedd ki a növényt a présből ameddig nem száradt meg teljesen. 

• A teljesen száraz növények törékenyek, óvatosan bánj velük. 
 
F) Lepréselt növények elrendezése 
Ha szárított virágból készített tárgyat készítesz, nagyon körültekintően dolgozz. A lepréselt virágok nagyon törékenyek, könnyen 
szakadnak. Ha egy helyre odaragasztottál egy növényt, azt nem lehet többet eltávolítani. 



• Először rendezd el a növényeket. Ha több rétegben akarod lerakni a szirmokat vagy leveleket, akkor egyszerre csak egy 
réteget rakj a lapja. 

• Miután elrendezted a képet, tegyél ragasztót egy lapos tálkára. (Ha a ragasztó túl sűrű lenne, hígítsd kevés vízzel.) Ecset 
segítségével ragasztózd be a szirmok hátoldalát (1. kép). Egyenletesen kend fel a ragasztót, mert így jobban fog tartani és 
megakadályozza, hogy később a szabadon lévő sziromrészek leszakadjanak. 

• Egy papírdarabka segítségével néhány másodpercig óvatosan nyomd rá a szirmokat a háttérre (2. kép). Egy papírlappal emeld le 
a felesleges ragasztót. Hagyd a képet legalább 24 órán keresztül száradni. (Megjegyzés: Soha ne próbáld leszedni, vagy 
megigazítani a virágokat ragasztás után.) 

 
G) Ajándéktárgyak készítése 
Az előző fejezetben megtanultad a virágok elhelyezésének technikáját. Most bemutatjuk, hogyan tudod ezt a technikát kézművek 
tárgyak elkészítésére használni. A csomag tartalmaz ékszerdobozokat, könyvjelzőket, és üdvözlő kártyákat. A virágpréssel 
további tárgyakat is készíthetsz, ha még több virágot préselsz le. A szórakozás határtalan. 
 
Ékszerdobozok 
Hajtsd meg a kartonlapokat, készítsd el a doboz alját és tetejét. Díszítsd a dobozt virágokkal. A csodálatos ékszerdoboz 
elkészült. 
 
Üdvözlőkártyák 
Helyezd el a virágokat az üdvözlőlapon. Ragaszd fel a virágokat és hagyd megszáradni. Írj az üdvözlőlapra jókívánságokat és már 
küldheted is barátaidnak. Örülni fognak ennek a különleges üdvözlőlapnak. 
 
Könyvjelzők 
Pattintsd ki a könyvjelzőket a sablonból. Rendezd el a virágokat. Ragaszd fel a virágokat és hagyd megszáradni a könyvjelzőt. Fűzz 
át a szalagot a lyukon és kösd meg. A csodaszép könyvjelző elkészült. 
 
H) Egyéb ötletek 
• A virágok szárítása egy hetet, vagy akár még hosszabb időt is igénybe vehet. Legyél türelmes. 
• Ne tegyed a lepréselt virágokat közvetlen napfényre. Napfény hatására a színek kifakulnak. 
• Ha az itatóspapír nedves lesz, cseréld le a háztartásban található egyéb papírlapra. 
• Ha túl nehéz lenne a virágot a présből kivenni, akkor felnőtt segítséggel egy lapos szerszám segítségével próbáljátok leszedni a 

virágot a lapról. 
• Ha az ajándéktárgyak elkészítése után még marad lepréselt levél, ezeket tedd be egy telefonkönyvbe, így tudod a legjobbaln 

megvédeni a napfénytől és a nedvességtől. A telefonkönyvben jelöld kis papírdarabkákkal, hogy melyik oldalon vannak virágok. 


