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Święta, urodziny, ślub, walentynki – każda okazja jest 
dobra, aby wręczyć komuś kartkę, a tym samym wyra-
zić waszą pamięć o danej osobie. Przyjemnie jest rów-
nież kartki otrzymywać, tym bardziej jeśli zrobione są 
własnoręcznie. W książce tej znajdziecie czterdzieści 
jeden oryginalnych, niebanalnych pomysłów na wy-
konanie zaproszeń, kartek na poszczególne okazje 
i zupełnie bez okazji.



MATERIAŁY 

Z czego można zrobić kartkę? Tak napraw-
dę – ze wszystkiego. Wystarczy arkusz pa-
pieru i kilka, wydawałoby się, zbędnych 
rzeczy, takich jak śrubki, sprężynki długo-
pisów, guziki, szkiełka, stare koperty, puste 
opakowania. Ogranicza nas wyłącznie na-
sza wyobraźnia. Poniżej prezentowane są 
narzędzia oraz dodatki, które można na-
być w sklepach papierniczych i pasmante-
riach.

Wstążki, tasiemki, kokardki, guzi-
ki, 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 przycze-
piają się do akrylowych bloczków. Mając 
jeden bloczek, można używać wielu 
stempli akrylowych, po prostu je wymie-
niając. 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 mo-

tyw rzeczywiście wygląda na narysowa-
ny kredą (do oczyszczenia stempla wy-
starczy woda z mydłem);
•	distressy – długoschnące, używane 

najczęściej do postarzania malowanych 
przedmiotów, pozostawiają efekt farb 
akwarelowych; 
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•	alkoholowe – tusze „wielozadaniowe”, 
można stemplować nimi nie tylko pa-
pier, ale również szkło, metal, plastik itp. 
Mają postać płynną, schną szybko, ale do 
oczyszczenia stempli trzeba użyć specjal-
nego rozpuszczalnika. Nie poleca się uży-
wania tego typu tuszów razem ze stemp-
lami akrylowymi.

Cięcie i klejenie – w sklepach papier-
niczych możemy zakupić nie tylko zwy-
kły dziurkacz, zszywacz i nożyczki, ale też 
dziurkacze ozdobne, nożyczki z dekoracyj-
nymi ostrzami, wycinające zygzaki i fale, 
zszywacze z ozdobnymi zszywkami (np.  
w kształcie serc czy motylków). Co jakiś 
czas dobrze jest naostrzyć dziurkacz i no-
życzki, tnąc nimi folię aluminiową.

Kleje – przy tworzeniu kartek przydatne 
są: klej introligatorski, który po wyschnię-
ciu robi się przezroczysty i zachowuje ela-
styczność, 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 moż-
na 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 blo-
ku technicznego.
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Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz pa-
pieru do scrapbookingu (30,5 x 30,5 cm), skra-
wek arkusza bloku technicznego, ozdobne guzi-
ki, dziurkacz „parasol”, stempel, tusz do stempli, 
bloczek akrylowy, wstążeczka w kropki, filcowa 
tasiemka, kordonek w dwóch kontrastowych 
kolorach, igła, klej introligatorski, nożyczki, ołó-
wek, linijka

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

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

Dół wewnętrznej strony kartki dziurkujemy, krót-
sze paski przyklejamy w środku kartki, do dłuż-
szych przyszywamy guziki i dopiero doklejamy je 
na „zewnętrznych” krawędziach. 

Stempel przytwierdzamy do bloczka akrylowego, 
tuszujemy, a następnie odbijamy na kawałku pa-
pieru wizytówkowego.
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MATERIAŁY

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



Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz 
papieru do scrapbookingu (30,5 x 30,5 cm), 
ozdobne guziki, 2 materiałowe bobasy, dziur-
kacz „piesek”, dziurkacz „jabłko”, stempel, tusz 
do stempli, bloczek akrylowy, taśma z falban-
ką, wstążka z nadrukiem, wstążeczka materia-
łowa, klej introligatorski, nożyczki, nożyczki  
z ozdobnym ostrzem, ołówek, linijka

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

Dziurkujemy dolną krawędź prostokąta wycięte-
go z ozdobnego papieru. 

Stempel przytwierdzamy do bloczka akrylowe-
go, tuszujemy, a następnie odbijamy na kawałku 
papieru wizytówkowego. Odbitą pieczątkę wy-
cinamy. 

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 prezentowa-
ny na zdjęciu. 

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

MATERIAŁY

Narodziny dziewczynki
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Wycięty stempelek podklejamy taśmą z falban-
ką i przytwierdzamy do kartki. Dodajemy guziki, 
możemy również przykleić wydrukowany napis.



Arkusz papieru wizytówkowego A4, arkusz 
papieru do scrapbookingu (30,5 x 30,5 cm), 
ozdobne guziki, cekiny, kawałki różnokoloro-
wych tasiemek, 2 materiałowe bobasy, dziur-
kacz „samochodzik”, stempel, tusz do stempli, 
bloczek akrylowy, taśma dwustronna, kordo-
nek, igła, linijka, nożyczki, klej introligatorski, 
ołówek, dwustronna taśma dystansowa

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

Tasiemki tniemy na paski równej szerokości.  
Z kordonka ucinamy nitkę długości około 20 cm 
i przyklejamy do niej tasiemki, po czym przymo-
cowujemy ją u góry ozdobnego prostokąta. 

Stempel przytwierdzamy do bloczka akrylowego, 
tuszujemy, a następnie odbijamy na kawałku pa-
pieru wizytówkowego. 

Odbitą pieczątkę wycinamy i przyklejamy do ta-
śmy dystansowej. 

Do ozdobnego prostokąta doklejamy guziki oraz 
cekiny.

Następnie przyklejamy wycięty stempelek oraz 
materiałowe bobasy.
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MATERIAŁY

Narodziny chłopca
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