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-ירוקה יצירתיות  

פרחים ביבוש אמנות  

GREEN CREATIVITY-  

PRESSED FLOWER ART- 04567 

 .למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה: הערה

כולל . צור פרחים מיובשים והפוך אותם ליצירות אמנות. אסוף פרחים ועלים מהחצר האחורית שלך

.זה מגניב. כרטיסי ברכה וסימניות, וחומרים ליצירת קופסאות תכשיטיםהוראות   

A. הוראות בטיחות  
 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

 .נדרשת השגחת ועזרת מבוגר .2

 .5ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל  .3

הערכה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא  .4

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני . וןנכ

נדרשת השגחת מבוגר בעת . הם עלולים להיות רעילים. לבד לעולם אל תאסוף פרחים או עלים .5

  .איסוף פרחים

B. הערות 

כסה , לצורך ניקוי זריז ומסודר. יש לעבוד על משטח שטוח ויציב ולנסות לשמור על האזור מסודר ונקי .1

 .תחילאת משטח העבודה בעיתון ישן לפני שת

 .נדרשת השגחת מבוגר). לא כלול(נדרש זוג מספריים  .2

  

C.  מימין לשמאל(מרכיבים( 

 מכבשמכסה ובסיס , קרטונים מקומטים, ניירות סופגים לבנים, ברגי פלסטיק ואומי כנפיים: שורה ראשונה

  .פרחים

  .קופסאות תכשיטים, כרטיסים, סימניות, מעטפות: שורה שניה

  .סרט, מברשת, צדדי-דו נייר דבק, דבק: שורה שלישית

יש לקרוא את כל ההוראות : להורים
.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

לא מיועד . חלקים קטנים -סכנת חנק
.3לילדים מתחת לגיל   



 אום כנף

 מכסה מכבש

 פרח מיובש

 קרטון מקומט

 נייר סופג

 בסיס מכבש

 בורג פלסטיק

D. איסוף פרחים 

שים את . ייתכן ותצטרך סל קטן או מספר שקיות פלסטיק וזוג מספריים בעת איסוף הפרחים •

זה ישמור על הפרחים רעננים . קשור את פתח השקית. הפרחים בשקית ונפח אותם באוויר

 .למספר שעות

מש או צהריים מוקדמים לאחר קטוף את הפרחים בבוקר מאוחר ביום ש, לתוצאות הטובות ביותר •

 .לפרחים לחים מדי ייקח זמן רב מדי להתייבש. שטיפות הגשם התאדו

 .חתוך את חלקי הפרח בלבד והשאר את השאר מאחור, בזמן איסוף הפרחים •

 .ייתכן שתצטרך אותם למטרות קישוט רקע. אסוף גם כמה עלים •

ייבש בפעולת ייבוש אחת כמות הפרחים שתוכל ל. הפרחים מכבששבע שכבות בערכת  ןישנ •

הפרח העודף , אחרת. אל תאסוף יותר פרחים מהכמות שתוכל לייבש בפעם אחת, לכן. מוגבל

 .ינבול

יש . לעולם אין לאסוף פרחים מפארקים או גינות פרטיות. שים לב היכן אתה אוסף את הפרחים •

 .תמיד לזכור לקבל רשות לפני שהפרחים נאספים משטחים של אנשים אחרים

 .כדאי לקחת פרחים דקים יותר מכיוון והם קלים יותר ללחוץ ומתייבשים מהר יותר, חיליםלמת •

 .טימין ועלווה כמו שרך הם חומרים טובים גם כן לשימוש, תבלינים כמו רוזמרין •

 

E. לחיצת וייבוש הפרחים 

הסר בזהירות אבקנים עם אבקת פרחים מכיוון והם עלולים להכתים את , לפני לחיצת הפרחים •

 .חים שלךהפר

קצץ את . הנח אותם פתוחים או שטוחים. סדר את הפרחים כך שהם פונים כלפי מטה או הצידה •

 .הגבעול ושטח את גב מרכז פרח כך שהפרח יוכל לשכב אפילו שטוח יותר

לאחר הייבוש תוכל . הסר את עלי הכותרת ולחץ אותם בנפרד, אם פרח כמו ורד עבה מדי •

 .להדביק אותם שוב יחדיו

 .כי כל פרח או עלווה אינם חופפים מכיוון והם ידבקו זה לזה בזמן הייבושוודא  •

. והנייר הסופג ממוקמים כפי שמוצגהרכב את מכבש הפרחים כאשר הקרטון החום המקומט  •

הנח . חזק את אומי הכנפיים על המכבש). כפי שמוצג(הנח את הפרח בין הקרטון והנייר הסופג 

 .לפרחים להתייבש בתוך המכבש

 

      

  

 

 

   

  

   

 

 



 .תלוי בכמות הלחות בתוך הפרח, לחלקם ייקח זמן רב יותר. פרחים קטנים יתייבשו תוך שבוע, בדרך כלל •

כך הצבע שלו יישמר טוב , ככל שפרח מתייבש מהר יותר: טיפים. פרחים דקים יותר מתייבשים מהר יותר •

 .קורי יישמר פחותכך צבעם המ, ככל שתלחץ את הפרחים לזמן רב יותר. יותר

שמור אותם בתוך המכבש , או מרגישים לחים, דבוקים לנייר, אם מספר חלקים לא התייבשו לחלוטין •

 .אל תוציא את הפרח עד שהתייבש לחלוטין. למספר ימים נוספים ובדוק שוב

 .אז הסר אותם בעדינות, הם נוקשים ופריכים, כאשר הפרחים התייבשו לגמרי •

  

F. סידור הפרחים המיובשים 

הפרחים מאוד שבירים ונקרעים . עליך לעשות זאת בזהירות, בעת יצירת אומנות מהפרחים המיובשים

  .לא ניתן לבצע אף שינוי, לאחר שהפרחים מודבקים. בקלות

  

, אם לעיצוב שלך יש מספר שכבות של פרחים ועלווה. סדר את הפרחים המיובשים כפי שתרצה, תחילה •

 .פרחים בשכבה אחת כל פעםארגן את ה

: הערה(שפוך כמות קטנה של דבק אל תוך כלי או מיכל לא עמוק לצורך גישה קלה , לאחר אירגון הפרחים •

השתמש בשכבה דקה של דבק עם מברשת על גב הפרחים ). הוסף מעט מים אם הדבק דביק מדי

אחיזה טובה ולמנוע מעלי  מרח את הדבק בצורה שווה כדי להבטיח. 1המיובשים כפי שמוצג בדיאגרמה 

 .כותרת או חלקים להתפרק מאוחר יותר

כפי שמוצג , לחץ על הפרחים המיובשים בעדינות עם חתיכת נייר על הרקע והחזק למספר שניות •

שעות  24-תן לפרחים המסודרים להתייבש ל. השתמש בחתיכת נייר לספוג דבק עודף. 2בדיאגרמה 

 .)י מיקום הפרחים כשהם נמצאים במקוםהימנע מהזזת או שינו: הערה. (לפחות

 

G. רעיונות ליצירה 

אמנות תוכל כעת להשתמש בטכניקות אלו על עבודות . למדת את טכניקות סידור הפרחים בחלק הקודם

תוכל . סימניות וכרטיסי ברכה, ישנם חומרים בערכה זו ליצירת קופסאות תכשיטים. עם פרחים מיובשים

הכיף בלתי . כמה פרחים שתרצה ליצירת עבודות יצירה נוספותגם להשתמש במכבש הפרחים לייבש 

  .מוגבל

  

  קופסאות תכשיטים

קשט את הקופסה עם הפרחים . קפל את כל הצדדים ליצירת בסיס ומכסה של קופסת תכשיטים

  .קופסת התכשיטים מוכנה. המיובשים

  

  כרטיסים

כתוב מספר . הם להתייבששמור עליהם במקומם ותן ל, הדבק. ל הכרטיסעארגן את הפרח המיובש 

  .הם יאהבו את הברכה המיוחדת הזאת. מילות ברכה ושלח לחבריך

  

  סימניות

החזק אותם במקום ותן להם . סדר את הפרח על משטח הסימנייה. נתק את הסימניה מהתבנית

  .סימניה יפהפיה נוצרה. קשור את הסרט דרך החור. להתייבש

  

  

  



  

H. טיפים נוספים 

 .אז היה סבלני, ול לקחת שבוע או יותרתהליך ייבוש הפרחים על •

 .אור השמש יגרום לצבעי הפרח לדהות. אין להניח את הפרחים המיובשים תחת אור שמש ישיר •

 .החלף אותו בנייר פשוט אחר מהבית, אם נייר הסופג נהיה לח •

בקש ממבוגר להכניס כלי דק מתחת למרכז הפרח , אם זה קשה מדי להסיר את הפרח מהמכבש •

 .להסרתו

תוכל לשמור אותן בספר טלפונים ,אם ישנן שאריות פרחים מיובשים לאחר סיום פרויקט היצירה •

רשום הערה על . זו הדרך הטובה ביותר לשמור על הפרחים מאור שמש ולחות. כמו דפי זהב

 .חתיכת נייר כנקודת התייחסות ושמור עליה בעמוד ליד הפרח

  

  שאלות וטענות

 או ,שאלות או טענות לך יש אם .לנו חשוב זה ממוצר קךוסיפו כלקוח אותך מעריכים אנו

         ,   LIAחברת  - כתובתנו. איתנו קשר ליצור תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק מצאת אם

  , info@lia.co.il: עימנו באימייל קשר ליצור גם מוזמן אתה .46131' הרצליה ב 3194ד .ת

 . WWW.LIA.CO.IL  :אתר האינטרנט, 09-9502552: טלפון, 153-9-9502552: פקס

 

 

 

 

 

 


