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Druciki kreatywne

Wybierz model, który chcesz wykonać. Potem musisz zakupić druciki 
kreatywne i zgromadzić inne potrzebne materiały, w zależności od wy
branej pracy.

Wybór kolorystyki drucików zależy od twojej fantazji.

Przed przystąpieniem do pracy:

Przyjrzyj się sposobom łączenia drucików.

4) Oplatanie jednego drucika drugim.

1) Skręcanie końców drucików. 2) Formowanie pętelki na końcu drucika.

3) Formowanie pętelki na środku drucika.

a) b) a) b)

a) b) a) b)
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1.

2) Na końcu jednego z drucików utwórz 
małą pętelkę.
3) Obok wygnij kolejną pętelkę tej samej 
wielkości.

4) Trzecia pętelka musi być większa i usta
wiona poprzecznie do wcześniejszych.
5) Koniec drucika wygnij, formując szyję 
sarenki.

1) Przygotuj potrzebne materiały:  
trzy druciki kreatywne.

2. 3. 4. 5.

6.

10.

9.7.

11.

8.

6) Pozostałe dwa druciki przetnij w 1/3 dłu 
gości, tworząc dwa mniejsze i dwa więk
sze fragmenty.
7) Dłuższe odcinki drucików zegnij na pół. 
Jeden z nich zahacz i skręć w miejscu za
gięcia poprzedniego drucika.

10) Zegnij kopytka, formując małe pętelki.
11) Na koniec uformuj ogonek zwierzątka.

8) Krótszy fragment opleć wokół tułowia.
9) Kolejny dłuższy fragment zahacz i skręć 
tak, jak pokazuje zdjęcie, tworząc tylne łapy.
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2) Na końcu puszystego drucika wygnij 
małą pętelkę.
3) Puszysty drucik wygnij pod kątem 90° 
tak, jak pokazuje to zdjęcie.

6) Jedną z krótszych części zegnij na połowę.
7) Zahacz ją za łebkiem, skręć i uformuj 
uszka.

10) Drugą z dłuższych części drucika prze
wlecz przez środek tułowia.
11) Następnie zahacz o nią i o tułów pozo
stałą, krótszą część drucika.

4) Koniec puszystego drucika zegnij na pół 
i skręć go, formując tułów.
5) Pozostałe druciki przetnij w 1/3 długości.

8) Dłuższe części również zegnij na poło
wę. Jedną zahacz o tułów w miejscu przed
nich łap.
9) Skręć drucik tuż pod tułowiem i na koń
cach uformuj małe pętelki, które wygniesz, 
aby tworzyły łapki.

12) Skręć krótszy drucik na całej długości.
13) Z dłuższej części drucika uformuj tylne 
łapy tak samo jak przednie. Wygnij ogonek.

1) Przygotuj potrzebne materiały: drucik puszysty 
oraz dwa zwykłe druciki kreatywne.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12. 13.

5.

9.

1.
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Żabka

2. 5.3. 4.

2) Korzystając z szablonu, wytnij kształt 
żabki.
3) Czubkiem nożyczek zrób dziurki 
w miejscu czterech kończyn (dziurki moż
na zrobić również dziurkaczem). Przyklej 
oczka i narysuj buźkę.

4) Przeciągnij druciki przez dziurki.
5) Na końcach drucików uformuj małe pę
telki i dowolnie wygnij łapki.

1.

1) Przygotuj potrzebne materiały: 
szablon, zieloną kartkę z bloku tech
nicznego, dwa zielone druciki, parę 

oczek, cienkopis, nożyczki i klej.
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