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Święta, urodziny, ślub, walentynki – każda okazja jest
dobra, aby wręczyć komuś kartkę, a tym samym wyrazić waszą pamięć o danej osobie. Przyjemnie jest również kartki otrzymywać, tym bardziej jeśli zrobione są
własnoręcznie. W książce tej znajdziecie czterdzieści
jeden oryginalnych, niebanalnych pomysłów na wykonanie zaproszeń, kartek na poszczególne okazje
i zupełnie bez okazji.
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MATERIAŁY
Z czego można zrobić kartkę? Tak naprawdę – ze wszystkiego. Wystarczy arkusz papieru i kilka, wydawałoby się, zbędnych
rzeczy, takich jak śrubki, sprężynki długopisów, guziki, szkiełka, stare koperty, puste
opakowania. Ogranicza nas wyłącznie nasza wyobraźnia. Poniżej prezentowane są
narzędzia oraz dodatki, które można nabyć w sklepach papierniczych i pasmanteriach.

Wstążki, tasiemki, kokardki, guziki, kwiatki papierowe i materiałowe,
pomponiki, cekiny i koronki –
im bardziej kolorowe, nietypowe, tym
lepiej.

Stemple – gumowe, przyklejone (już na
stałe) do drewnianych uchwytów, oraz
akrylowe, które niemalże same przyczepiają się do akrylowych bloczków. Mając
jeden bloczek, można używać wielu stempli akrylowych, po prostu je wymieniając.
Stemple należy czyścić po każdym użyciu.

Tusze – na rynku jest ogromny wybór róż-

nego rodzaju tuszów:
• pigmentowe – „tłuste”, o umiarkowanie
długim czasie schnięcia (do oczyszczenia
stempla wystarczy woda z mydłem);
• kredowe – szybkoschnące, odbity motyw rzeczywiście wygląda na narysowany kredą (do oczyszczenia stempla wystarczy woda z mydłem);
• distressy – długoschnące, używane
najczęściej do postarzania malowanych
przedmiotów, pozostawiają efekt farb
akwarelowych;
• alkoholowe – tusze „wielozadaniowe”,
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można stemplować nimi nie tylko papier, ale również szkło, metal, plastik itp.
Mają postać płynną, schną szybko, ale do
oczyszczenia stempli trzeba użyć specjalnego rozpuszczalnika. Nie poleca się używania tego typu tuszów razem ze stemplami akrylowymi.

Cięcie i klejenie – w sklepach papier-

niczych możemy zakupić nie tylko zwykły dziurkacz, zszywacz i nożyczki, ale też
dziurkacze ozdobne, nożyczki z dekoracyjnymi ostrzami, wycinające zygzaki i fale,
zszywacze z ozdobnymi zszywkami (np.
w kształcie serc czy motylków). Co jakiś
czas dobrze jest naostrzyć dziurkacz i nożyczki, tnąc nimi folię aluminiową.

Kleje – przy tworzeniu kartek przydatne

są: klej introligatorski, który po wyschnięciu robi się przezroczysty i zachowuje elastyczność, jak również dwustronne taśmy
klejące.

Kostka introligatorska – przydaje się
przy zginaniu papieru, ale z powodzeniem
można ją zastąpić np. wykałaczką.

Do stworzenia kartki wystarczy kawałek
arkusza bloku technicznego, jednak można również kupić papiery ozdobne (tzw.
papier do scrapbookingu, najczęściej
w dwóch rozmiarach: 15 x 15 cm oraz
30,5 x 30,5 cm) z pięknymi motywami, nierzadko zadrukowane obustronnie, lub papier wizytówkowy, bardziej elastyczny
i odrobinę cieńszy od wspomnianego bloku technicznego.
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Witaj na świecie
NARODZINY

MATERIAŁY
Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz papieru do scrapbookingu (30,5 x 30,5 cm), skrawek arkusza bloku technicznego, ozdobne guziki, dziurkacz „parasol”, stempel, tusz do stempli, bloczek akrylowy, wstążeczka w kropki, filcowa tasiemka, kordonek w dwóch kontrastowych
kolorach, igła, klej introligatorski, nożyczki, ołówek, linijka

1.

2.

Arkusz papieru wizytówkowego nacinamy i zaginamy tak, jak pokazują to zdjęcia.
3.

Z ozdobnego papieru wycinamy dwa paski o wymiarach 4,5 x 21 cm i dwa o bokach 4,5 x 15 cm.

5.

Stempel przytwierdzamy do bloczka akrylowego,
tuszujemy, a następnie odbijamy na kawałku papieru wizytówkowego.
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4.

Dół wewnętrznej strony kartki dziurkujemy, krótsze paski przyklejamy w środku kartki, do dłuższych przyszywamy guziki i dopiero doklejamy je
na „zewnętrznych” krawędziach.
6.

Odbitą pieczątkę wycinamy, przyklejamy do
jednej z rozsuwanych stron kartki i dodajemy
filcową tasiemkę.

Narodziny dziewczynki
Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz
papieru do scrapbookingu (30,5 x 30,5 cm),
ozdobne guziki, 2 materiałowe bobasy, dziurkacz „piesek”, dziurkacz „jabłko”, stempel, tusz
do stempli, bloczek akrylowy, taśma z falbanką, wstążka z nadrukiem, wstążeczka materiałowa, klej introligatorski, nożyczki, nożyczki
z ozdobnym ostrzem, ołówek, linijka

1.

Z papieru wizytówkowego wycinamy prostokąt
o bokach 28 x 21 cm i składamy go na pół.
Z ozdobnego papieru również wycinamy prostokąt, o wymiarach 14 x 21 cm.
3.

Stempel przytwierdzamy do bloczka akrylowego, tuszujemy, a następnie odbijamy na kawałku
papieru wizytówkowego. Odbitą pieczątkę wycinamy.
5.

Tak zawiązaną wstążkę przyklejamy na wierzch
kartki. Cienką materiałową wstążeczkę zaginamy
i również przyklejamy do kartki w prezentowany
sposób.

NARODZINY

MATERIAŁY

2.

Dziurkujemy dolną krawędź prostokąta wyciętego z ozdobnego papieru.

4.

Ze wstążki z nadrukiem ucinamy trzy kawałki:
dwa o długości około 21 cm i jeden o długości
35 cm. Wiążemy je ze sobą w sposób prezentowany na zdjęciu.
6.

Wycięty stempelek podklejamy taśmą z falbanką i przytwierdzamy do kartki. Dodajemy guziki,
możemy również przykleić wydrukowany napis.
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Narodziny chłopca
NARODZINY

MATERIAŁY
Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz
papieru do scrapbookingu (30,5 x 30,5 cm),
ozdobne guziki, cekiny, kawałki różnokolorowych tasiemek, 2 materiałowe bobasy, dziurkacz „samochodzik”, stempel, tusz do stempli,
bloczek akrylowy, taśma dwustronna, kordonek, igła, linijka, nożyczki, klej introligatorski,
ołówek, dwustronna taśma dystansowa

1.

Z papieru wizytówkowego wycinamy prostokąt o bokach 28 x 21 cm i składamy go na pół.
Z ozdobnego papieru również wycinamy prostokąt (14 x 21 cm) i dziurkujemy jego dolną kra3.

2.

wędź.
Tasiemki tniemy na paski równej szerokości.
Z kordonka ucinamy nitkę długości około 20 cm
i przyklejamy do niej tasiemki, po czym przymo4.

cowujemy ją u góry ozdobnego prostokąta.
pieru wizytówkowego.
Stempel przytwierdzamy do bloczka akrylowego, Odbitą pieczątkę wycinamy i przyklejamy do tatuszujemy, a następnie odbijamy na kawałku pa5.

śmy dystansowej.
Do ozdobnego prostokąta doklejamy guziki oraz
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6.

cekiny.
Następnie przyklejamy wycięty stempelek oraz
materiałowe bobasy.
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BOŻE NARODZENIE

Z choinką
MATERIAŁY
Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz papieru do scrapbookingu (30,5 x 30,5 cm), skrawek arkusza bloku technicznego, guziki dekoracyjne, nożyczki z ozdobnym ostrzem, wąska
wstążka materiałowa, linijka, ołówek, nożyczki,
klej introligatorski, taśma dwustronna, czarny
cienkopis, tusz do stempli, kordonek, igła

1.

Z papieru wizytówkowego wycinamy prostokąt
o bokach 27 x 13,5 cm (składamy go na pół) oraz
pasek o wymiarach 2 x 15,5 cm, na którego krótszych bokach wycinamy kształt trójkąta.
3.

Do choinki przyszywamy guziki mające imitować
bombki.
5.

Ucinamy około 7 cm wstążki i wiążemy w kokardkę.
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2.

Z papieru ozdobnego odcinamy dwa kwadraty
(które będą tyłem i przodem kartki) o boku 13 cm
i strzępimy ich brzegi nożyczkami, a z bloku technicznego wycinamy choinkę.
4.

Na tył i przód bazy naklejamy dwa kwadraty z papieru ozdobnego. Taśmą dwustronną podklejamy choinkę i umieszczamy ją na kartce.
6.

Nożyczkami z ozdobnym ostrzem wycinamy
„szablon” pokazany na zdjęciu.

7.

Przykładamy szablon z ozdobnym nacięciem
do wcześniej wyciętego paska i tuszujemy jego
brzegi.
9.

8.

Ozdobiony pasek składamy w sposób pokazany
na zdjęciu.
10.

Na złożonym pasku umieszczamy odpowiedni Wcześniej zawiązaną kokardkę przyklejamy na
napis.
wierzchołek choinki.
11.

Pasek z napisem przyklejamy na kartkę.
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BOŻE NARODZENIE

Z bałwankiem
MATERIAŁY
Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz kolorowego bloku technicznego A4, 2 brokatowe gwiazdki, 1 gwiazdka tekturowa, 14 białych
poliakrylowych pomponików, 5 cm sznurka,
4 ozdobne guziki, czarny cienkopis, koronka, linijka, ołówek, nożyczki, klej introligatorski, taśma dwustronna

1.

Z kolorowego bloku technicznego odcinamy
prostokąt o wymiarach 29 x 17 cm. Składamy go
na pół i przyklejamy koronkę wzdłuż dolnej krawędzi.
3.

Do kartki przyklejamy pomponiki, tworząc z nich
bałwanka.
5.

Sznurek przecinamy na dwie równe części i rozplatamy jego końce – będą to miotły bałwanka.
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2.

W górnej części kartki naklejamy dwie gwiazdki
brokatowe i jedną tekturową.

4.

Z kawałka papieru wizytówkowego wycinamy kapelusik i kolorujemy go cienkopisem.
6.

Sznurki i kapelusik naklejamy na kartkę.
W narożniku dodajemy guziczki.

MATERIAŁY
Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz papieru do scrapbookingu (30,5 x 30,5 cm), arkusz
białego papieru A5, tekturowa bombka, wąska
wstążka materiałowa, linijka, ołówek, nożyczki,
klej, tusz do stempli

1.

BOŻE NARODZENIE

Z bombką

2.

Kartkę papieru wizytówkowego składamy na pół, Bombkę kolorujemy tuszem do stempli.
z papieru do scrapbookingu wycinamy prostokąt o wymiarach 14,5 x 21 cm i przyklejamy go do
bazy.
3.

4.

Następnie przywiązujemy do niej kawałek wstążki materiałowej.
Gotową bombkę przyklejamy do kartki.
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ŚWIĘTA RODZINNE

Dzień Dziadka
MATERIAŁY
Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz papieru do scrapbookingu (30,5 x 30,5 cm), arkusz
kolorowego bloku technicznego, dekoracyjne
elementy kartonowe (można zastąpić wydrukowanymi), kawałek szarego papieru, wstążka materiałowa, kolorowe guziki, nożyczki
z ozdobnym ostrzem, nożyczki, klej, linijka, ołówek, igła, kordonek

1.

Z bloku technicznego wycinamy prostokąt o wymiarach 24 x 21 cm, po czym składamy go na pół.
Z papieru ozdobnego również wycinamy prostokąt, o bokach 11 x 19 cm. Z szarego papieru przygotowujemy trzeci prostokąt (9 x 16 cm)
i przycinamy jego brzegi nożyczkami z ozdobnym
ostrzem.
3.

Do tak sklejonych prostokątów dodajemy elementy kartonowe, przyszywając je wraz z guzikami. Jeden z ozdobnych kartoników przyklejamy
przy prawym brzegu.
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2.

Następnie prostokąt z szarego papieru przyklejamy skośnie do wierzchu prostokąta z papieru
ozdobnego.

4.

Z materiałowej wstążki ucinamy kawałek o długości około 9 cm. Składamy ją na trzy części w sposób pokazany na zdjęciu.

5.

6.

Za pomocą nitki wiążemy wstążkę tak, aby powstała kokardka.

Kokardkę przyszywamy do papieru ozdobnego, który następnie przyklejamy do bazy kartki. Możemy dodać wydrukowany napis.
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WALENTYNKI

Serce
MATERIAŁY
Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz papieru do scrapbookingu (30,5 x 30,5 cm), arkusz
kolorowego bloku technicznego A4, koronka
écru, cekiny, serduszko z filcu, serduszko papierowe, taśma dystansowa, linijka, ołówek, nożyczki, klej introligatorski

1.

Arkusz bloku technicznego zginamy na pół i odrysowujemy na nim serce wycięte wcześniej z papieru wizytówkowego.
3.

Z papieru do scrapbookingu wycinamy identyczne, ale pojedyncze, serce i podklejamy jego brzegi koronką. Następnie na tył serca naklejamy to
wycięte z papieru wizytówkowego.
5.
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Na środku serca naklejamy mniejsze jednokolorowe serduszko, po czym gotowe serce przyklejamy
do bazy, której zagiętą część smarujemy klejem.

2.

Serce wycięte z bloku technicznego rozkładamy
i zaginamy w sposób pokazany na zdjęciu.
4.

W górnej części serca do koronki przyklejamy cekiny.

6.

Do filcowego serduszka dodajemy taśmę
dystansową i naklejamy je u dołu wewnątrz
kartki.
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ZAPROSZENIA

Na wycieczkę
MATERIAŁY
Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz kolorowego bloku technicznego A4, arkusz papieru do scrapbookingu (15 x 15 cm), wydrukowane obrazki, dekoracyjne elementy kartonowe,
stempel z napisem, bloczek akrylowy, tusz do
stempli, linijka, ołówek, nożyczki z ozdobnym
ostrzem, nożyczki, klej introligatorski

1.

Z kolorowego bloku technicznego odcinamy prostokąt o wymiarach 29 x 15 cm, składamy go na
pół i doklejamy do niego arkusz ozdobnego papieru (15 x 15 cm). Nożyczkami wyrównujemy
krawędzie.
3.

Z papieru wizytówkowego wycinamy kwadrat
o boku 14,5 cm, przycinamy jego brzegi ozdobnymi nożyczkami. Kwadrat ten wklejamy wewnątrz
kartki i dołączamy do niego wybrane przez nas
wydrukowane motywy.

Stempel mocujemy na bloczku akrylowym, tuszujemy go i odciskamy napis przy dolnej krawędzi kartki.
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2.

Ozdobnymi nożyczkami wycinamy interesujące
nas wydrukowane motywy, które umieścimy wewnątrz kartki.

4.

Na zewnętrznej stronie kartki przyklejamy ozdobne elementy tekturowe.
5.
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Książka w wersji papierowej dostępna na stronie
www.ksiegarnia-najtaniej.pl
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