
„Aniołek” 

   

Potrzebne materiały: 

- foamiran- delikatne tworzywo, pianka, materiał rozciągliwy i plastyczny, w dotyku aksamitny 
- pistolet do kleju na ciepło, 1 laska kleju 
- nożyczki 
- 2 białe pompony o średnicy 4,5cm 

- cienki drucik 

- podłużne koraliki na druciku 2szt. 

- wydruk szablonu 

- pastele suche: niebieski, granatowy, jasny brąz, szary 

  różowy  

- ołówek 

- namoczoną szmatkę  

- długą wykałaczkę                                                          

- kartkę bloku technicznego 

 

 

 

 

 



 

Wykonanie: 

a) Wycinamy szablony z wydruku :  

    -kształt zbliżony do półkola odrysowujemy na kartce bloku technicznego 

   - pozostałe szablony odrysowujemy na foamiranie. 

b) Z półkola formujemy stożek, końce kartki sklejamy klejem. 

c) Od spodu stożka przekładamy ostrym końcem wykałaczkę i wyciągamy ją przez otwór w górnej części, 

    stożka a następnie nakładamy od góry biały pompon i wszystko ze sobą sklejamy. 

d) Przystępujemy do kolorowania stroju. 

e) Wszystkie elementy prostokątne delikatnie przecieramy wilgotną szmatką a następnie kolorujemy  

     suchymi pastelami z jednej i drugiej strony, jak na załączonym obrazku. 

f) Następnie te elementy mocno gnieciemy i odkładamy na bok. 

g) Z drugiego pompona nożyczkami ścinamy puszek- użyjemy go  

    wykonania włosów anioła. 

f) Odcinamy około metra cienkiego drucika i owijamy nim przygotowany puszek z pompona, 

    możemy całość zgnieść, wtedy mocniej połączymy te dwa elementy. 

g) Chwytamy wykałaczkę i przyklejamy na stożku od przodu pierwszy prostokątny element,  

     pozostawiając uwypuklenia w formie powstałych zgnieceń. 

h) Następnie przyklejamy drugi prostokąt od tyłu zakrywając całą powierzchnię stożka, z  

     przodu z końców formujemy rękawy. 

i) W środek rękawów wklejamy koraliki. 

j) Przyklejamy na górnej części rękawów wąskie prostokąty, będą przypominały mankiety lub  

    naturalne wywinięcia rękawów. 

k) Ostatni element prostokątny przyklejamy od środka stożka. 

l)  Skrzydełka, które również po zwilżeniu gnieciemy przyklejamy na plecach aniołka. 

ł) Na górze pompona przyklejamy przygotowane włosy. 

m) Ucinamy około 0,5m druciku owijamy go wokół palca, niezbyt mocno zaciskając, by bez  

    trudu wyciągnąć go potem, pozostawiamy około sześciocentymetrowy odcinek drutu- potrzebny on 

    będzie do przyklejenia aureolki pod jednym ze skrzydełek. 

n) Na koniec przyklejamy golfik z szerszego prostokąta w górnej części stożka, wcześniej  

     składamy go z jednej i drugiej strony, by nie był za szeroki.  

o) Płatki kwiatka przecieramy wilgotną szmatką , kolorujemy pastelą, w kolorze różu i gnieciemy, następnie 

      przyklejamy każdy element wokół jednego podłużnego koralika na druciku. 

p) Kwiatek przyklejamy do dłoni ułożony do góry lub na dół i gotowe      . 

 

 

Elementy szablonów nie są odmierzone od linijki, ponieważ wykonując prace artystyczne 

z foamiranu, możemy sobie swobodnie wycinać elementy, które potrzebujemy i 

odpowiednio dopiero formować je podczas przyklejania. Zamiast kwiatka możemy 

dokleić małą książkę, instrument itp. Kolorystykę ubrania czy kwiatka też możemy 

zmienić, używając do barwienia foamiranu innych kolorów pasteli.   
 

 

 

 

 

 

 



Szablon nr 1 

 

 



Szablon nr. 2 

 

 



Szablon nr.3 

 



Krok po kroku, czyli foto-pomoc. 

     

     

 

 

 

 



             

        

   

 

 

 

 



 

     

        

 

 



        

        

 

 

 

 

 



          

Zachęcam do wykonania innych ozdób świątecznych z wykorzystaniem 

foamiranu, które będą ozdabiały Wasz dom.  Pozdrawiam        

    

                                                                                                                                                                                 

 


