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52 hudo preprostih zamisli za ustvarjalne 
družinske (popol)dneve
Izvirno slovensko delo prinaša domiselne ideje, kako lahko 
družinsko življenje obogatite s kratkočasnim in z ekološko 
osveščenim ustvarjalnim druženjem. Posebej dragoceno 
je, da boste večji del potrebščin našli doma – največkrat 
med že odsluženimi stvarmi. Avtorice so svoje zamisli 
tokrat strnile že v drugem svežnju predlogov s skupnim 
imenovalcem Hudo preprosto. Navodila dopolnjujejo 
nazorne fotografije posameznih korakov izvedbe, da bo 
izdelava posameznega izdelka res vsakomur razumljiva. 
Tudi tisti, ki so jih že ob prvi knjigi zasrbeli prsti, se bodo 
tokratnega nadaljevanja gotovo razveselili!  

Ustvarjanje je osnovna človekova potreba, izražanje 
prek drobnih del pa človeka bogati in mu pomaga 
razvijati ročne spretnosti. Knjiga prinaša 52 s slikami 
opremljenih nasvetov tipa naredi sam, ki so zasta-
vljeni kot izhodišče za ustvarjalne (popol)dneve v vaši 
družini ali skupnosti. Njihov namen je, da starejšim 
pomagajo na kratkočasen način prenašati rokodelska 
znanja na mlajše rodove. Ob prijetnem druženju se 
boste skupaj učili vesti, žagati, rezljati … Naučili se 
boste uporabljati osnovna orodja, kot rdeča nit pa je 
v knjigi prisotna tudi skrb za okolje, saj za številne 
izdelke uporabimo odpadno embalažo in materiale iz 
narave. Domiseln nabor ustvarjanja v vseh letnih časih 
bo poskrbel za prijetno razvedrilo doma in v naravi!
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hudo preprosto družinsko ustvarjanje

O avtoricah
Mlade, ustvarjalne ženske, pretežno tudi mamice, 
ki jim umetniška žilica ne da miru. Ustvarjalne so 
same in skupaj, njihove umetnine si lahko ogledate 
tudi na spletnih straneh www.dominstil.si. 

Tjaša Brajdih goji posebno naklonjenost do kra-
ške pokrajine, zlasti do ruja, ki vstopa tudi v njeno 
oblikovanje torbic, nakita in modnih dodatkov pod 
blagovno znamko Unikatiasha. Tjaša je v knjigo 
prinesla svojo spretnost s šivanko in z nitjo ter svojo 
neizmerno energijo za ustvarjanje novih igrač.
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Kaja Podržaj s svojo iskrivostjo, nagajivostjo in velikim naborom idej, kot je uporaba cvetja in drugih 
naravnih materialov pri okraševanju, prinaša čudovite dekorativne izdelke, povsem drugačne, kot smo jih 
vajeni. Kaja je v knjigo prispevala kanček svoje ljubezni in spoštovanja do izročila in običajev z Velike planine. 

Teja Pintarič s svojo likovno nadarjenostjo, s čutom za podrobnosti in zapletene vzorce ustvarja linije 
nakita pod svojo blagovno znamko Kvičke Kvačke.  Njena želja po odličnosti se odraža v lično narejenih 
izdelkih ter čudovitih fotografijah, ki napovedujejo posamezne letne čase v knjigi. 

Vesna Vogrin kvačka in tke ter svoje znanje z veseljem prenaša na otroke. Ima pretanjen občutek za 
izbiro navidezno nenavadnih materialov za svoje delo: kvačka z vrvjo, z bakreno žico, s plastično cevjo 
za vodo in kdaj pa kdaj tudi z volno. Če potrebujete svetilko, taburet ali denarnico, ni težav: Vesna jih 
bo nakvačkala, stkala ali izvezla. 

Odlomki iz knjige

Otroška 
knjiga

Potrebujete:
različne kose bombažnega blaga
koščke filca
medvlogo (ali filc, če je nimate)
raznovrstne bombažne ali satenaste trakove
večje gumbe
vrvice
sukanec in šivanko
svinčnik
škarje
po potrebi filc ali tapetniško blago

Najprej določite velikost knjige 
in iz različnih kosov blaga izre
žite pravokotne kose v velikosti 
odprte strani (torej dvakrat ne 
širine zaprte knjige). Za plat
nice lahko uporabite trše blago, 
npr. debelejši filc ali tapetniško 
blago. 
Knjigo lahko napolnite z naj
različnejšimi idejami, poleg 

teh, ki jih najdete tukaj, lahko 
dodatne poiščete še na spletu. 
Na eni strani v knjigi lahko na 
primer izdelate sonček z žarki 
iz trakov, ki bodo še posebej 
zanimivi za dojenčka in mu 
bodo pomagali pri razvoju 
motoričnih spretnosti. 
Iz filca izrežite krog, iz različ
nih trakov pa manjše trakce 

dol   žine 8–10 centimetrov. 
Vsakega posebej prepognite na 
pol in jih prišijte po celotnem 
obsegu kroga tako, da njihove 
konce skrijete na spodnjo stran 
površine kroga. Sonce nato 
ročno ali s šivalnim strojem 
v obliki spirale prišijte na 
iz  brano polovico blaga. Na 
drugo stran smo prišili motiv 
drevesa in zajčka, uporabili smo 
kar filc, saj ga ni treba robiti. 
Ko izdelate vsaj štiri strani 
oziroma dva podolgovata kosa 
blaga, pod enega položite 
mehko medvlogo in jo po vseh 
štirih robovih prišijte nanj. Nato 

oba kosa blaga položite skupaj, 
da vsebini gledata navznoter, 
in ju po robovih prišijte skupaj, 
pri čemer pustite odprtino na 
sredini krajše stranice. Preden 
skoznjo obrnete blago na pra
vilno stran, vse štiri robove 
odstrizite do šiva. Stranice 
poravnajte in jih znova po 
vseh štirih robovih obšijte, da 
zaprete odprtino, skozi katero 
ste obračali blago. 
Izmerite sredino strani, kjer 
bo pregib, in jo označite s črto. 
Po dobljeni črti vse dokončane 
strani knjige našijte na notranjo 
stran odprtih platnic knjige. 
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Svečnik iz 
plastičnih žličk

Potrebujete:
plastične žličke
klešče
pokrov kozarca za vlaganje
lepilno pištolo
perlice
barvo v razpršilu
čajno svečko

Ročaje plastičnih žličk pazljivo odščipnite 
s kleščami. Na sredino pokrova za vlaganje 
postavite čajno svečko, ki jo lahko pritrdite 
s koščkom lepilnega traku, da bo delo lažje. 
Z lepilno pištolo v enakomernih presledkih 

tik ob svečko prilepite devet žličk, nasled
njo vrsto začnite med dvema žličkama 
in po tem postopku nadaljujte še v tretji 
vrsti. Četrti krog žličk, ki jih prilepite tik 
pred svečko, naj bo nekoliko privzdignjen. 

Rob med svečko in četrtim krogom žličk 
okrasite s perlicami, ki jih prilepite  
z lepilno pištolo. 
Svečnik dokončajte s plastjo barve, ki jo 
razpršite od znotraj navzven. 
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