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Pakowanie prezentów 
Miło jest dostawać prezenty, ale równie dużą radość może sprawiać 

ich wybieranie, przygotowywanie i ofiarowywanie. 

Wybierając prezent, myślimy o obdarowywanej osobie. Co innego 
sprawi przyjemność małemu dziecku, co innego koleżance z pracy, 
szefowi, rodzicom czy dziadkom.

Tak jak zróżnicowane są prezenty, tak samo różnorodne mogą być ich 
opakowania. Jeśli opakowanie wykonujemy samodzielnie, możemy 
nadać mu indywidualny, niepowtarzalny charakter, dostosować je nie 
tylko do rodzaju zawartości, ale też do upodobań i gustu obdarowywa-
nej osoby. Już samo opakowanie będzie wówczas świadczyło o naszym 
zaangażowaniu w dobór i przygotowanie prezentu.

By opakowanie było oryginalnym dopełnieniem podarunku, pro-
ponujemy do sto so wać do niego rodzaj i kolor użytych materiałów, 
sposób owinięcia, przewiązania i ozdabiania.

Warto poświęcić trochę czasu i wysiłku, by prezent był opakowany 
w sposób oryginalny, fantazyjny i estetyczny.

Przy wręczaniu prezentów składamy życzenia i wówczas często brak 
nam odpowiednich słów. Dlatego treść życzeń warto przygotować 
wcześniej i zapisać ją na bileciku. Taki bilecik może być ładnym uzu-
pełnieniem prezentu, a obdarowany może wielokrotnie wracać do 
otrzymanych życzeń.

Kilka wskazówek, by prezent był opakowany w sposób oryginalny, fantazyjny i estetyczny: 

�Tradycyjny�papier�bądź�torebkę�można�zastąpić�tkaninami�typu�szyfon,�tiul,�organdyna,�które�odpowiednio�
udrapowane�i�przewiązane�doskonale�nadają�się�do�pakowania�szklanych�lub�porcelanowych�przedmiotów�
o�nietypowych�kształtach.
�Do�opakowania�prezentów�można�wykorzystać�ozdobne�kartki�ze�starych�kalendarzy,�fragmenty�zadruko-
wanych�tapet�czy�plakatów.�Zamiast�wzorzystego�papieru�warto�użyć�jednobarwnych�arkuszy�i�samodziel-
nie�je�ozdobić�motywami�wyciętymi�z�koronek,�kolorowych�gazet�i�kolorowego�papieru.
�Oryginalne�opakowanie�można�stworzyć�z�kolorowej�krepy,�bibułki�i�celofanu.
�Do�niektórych�prezentów�proponujemy�samodzielnie�wykonać�ozdobne�pudełka,�torebki�lub�koperty�do-
stosowane�rozmiarem�do�zawartości.
�Pięknie�wyglądają�prezenty�przewiązane�szyfonowymi�i�atłasowymi�wstążkami,�tasiemkami,�koronkami�
i�sznureczkami,�które�można�ze�sobą�łączyć�w�fantazyjne�kokardy.
�Do�ozdabiania�opakowania�można�wykorzystać:�cekiny,�guziki,�koraliki,�piórka,�suszone�plasterki�cytryny�
i�cukierki.
�Ciekawym�materiałem�do�tworzenia�oryginalnych�opakowań�jest�kolorowy�miękki�filc.�Uszyte�z�niego�opa-
kowania,�na�przykład�torebeczka�lub�ocieplacz�na�kubek,�stanowią�dodatkowy�prezent.�
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Krawat

Przygotuj: dwie kartki A4 z bloku technicznego 
w kontrastowych kolorach, wąską wstążeczkę 
w kolorze prezentu, klej, nożyczki, linijkę.

Zegnij krawędzie wzdłuż linii przerywanych.

Posmaruj klejem zgięte skrzydełka i sklej obie 
części. Przez dziurki przewlecz wstążeczkę, 
nawlecz bilecik i zawiąż jej końce.

Użyj szablonu „Krawat” i wytnij dwie części 
opakowania. W części w kolorze kontrastują-
cym z krawatem wytnij okienko.

Dziurkaczem wykonaj dziurki przy górnych 
krawędziach.

Do środka włóż krawat. 
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3.

5.
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Połóż skarpetki na środku 
przygotowanego prostokąta 
i zagnij krawędzie wokół nich, 
wzdłuż linii prostych. Złóż 
najpierw dwa przeciwległe 
boki, a następnie dwa pozosta-
łe, uzyskując kształt saszetki.

Przygotuj: szary papier, wąskie 
papierowe wstążeczki w dwóch 
kolorach harmonizujące z ko-
lorem prezentu, wysuszony 
plasterek cytryny, nożyczki, 
zszywacz.

Każdy z wykonanych ele-
mentów przewlecz przez 
długie końce wstążki przy 
saszetce.

Na środku umieść plasterek 
cytryny, przeciągając przez 
niego wstążeczkę. 

Końce wstążeczki zawiąż na 
kokardkę. Przygotuj bilecik, 
wykorzystując tasiemki takie 
jak przy prezencie. 

Saszetkę przewiąż na krzyż 
wybraną wstążeczką, pozosta-
wiając długie końce.

Z arkusza szarego papieru 
wytnij prostokąt wielkości 
umożliwiającej owinięcie 
skarpetek. 

Ze wstążeczki w drugim kolorze w następujący sposób wykonaj dwa 
takie same elementy: ułóż kilka pętelek, tak jak pokazuje zdjęcie, 
i środek złącz zszywaczem.
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Skarpetki
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Przyłóż linijkę do linii 
i wzdłuż niej przeciągnij 
krawędzią nożyczek w miej-
scu zagięcia tekturki. Wzdłuż 
przygotowanych linii pozagi-
naj skrzydełka i boki pudełka.

Przygotuj: czerwony i czarny 
arkusz falistej tekturki, szero-
ką czerwoną wstążkę, wąską 
srebrną wstążkę oraz srebrną 
cieniutką tasiemkę, igłę z nitką, 
klej, nożyczki, linijkę, ołówek.

Uformowany wachlarzyk 
umieść w czerwonej części 
pudełeczka.

Między fałdkami wachlarzyka 
rozmieść korale i kolczyki.

Przykryj pudełko wieczkiem.

Rozprostuj fakturę tekturki na 
skrzydełkach.

Użyj szablonu „Pudełko na 
biżuterię” i wytnij głębszą 
czerwoną i płytszą czarną 
część pudełeczka.

Skrzydełka posmaruj klejem 
i przyklej do boków. Miejsca 
sklejenia można przez kilka 
minut przytrzymać spinaczami.

Szeroką wstążeczkę złóż 
w wachlarzyk i zszyj jak na 
zdjęciu.
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Korale i kolczyki


