
Як зробити новорічний подарунок своїми руками?

      

Перед новорічними святами стільки клопоту, а треба ще встигнути купити подарунки для
рідних, друзів, колег … Просто голова йде обертом! Золоте правило: заготовлювати
подарунки заздалегідь. Якщо ви протягом року доглядаєте і купуєте сподобалися вам
речі за принципом: це для мами, це для брата, а цю кофтинку куплю подрузі в подарунок,
то витрати на новорічні подарунки не стануть для вас шокуючими.

У тому випадку, якщо вам доводиться в останній місяць року бігати по магазинах,
скуповуючи все на своєму шляху, знайте, ви переплатите 30-50%. У передноворічній
метушні з полиць магазинів зникає все, навіть залежаний товар.

У святкові дні всім нам хочеться тепла, чарівництва і чогось незвичайного. Тому давайте
уявимо, що можемо ми самі придумати і створити своїми руками? Нехай ваш подарунок
буде незабутнім!

Серед нашого оточення є безліч людей, яким не потрібно дарувати шкарпетки, шуби,
хлібопічки і т.п., але тим не менш цих людей теж хочеться порадувати і обдарувати
своєю турботою і увагою.

Попереджаю: варіанти подарунків даними списком не обмежуються і залежать лише від
вашої фантазії і від ваших творчих здібностей.
1. Подарунок з СD

Багато хто вже давно не слухають музику на CD, а качають з Інтернету. Якщо у вас є
диски, які вам не шкода «зіпсувати», то все просто: візьміть маркер по склу, лак для нігтів
або білу замазку в маркері і розмалюйте райдужну сторону диска у вигляді сніжинки.
Можна нанести на диск вітальну напис, наклеїти блискітки і стрази, і вийде подарунок,
який прикрасить ялинку. Розмалювати таким чином можна не тільки диски, але і
звичайні пластикові ялинкові кулі. А ще диски і кульки можна обмотати різнобарвними
стрічками.
2. Вітальні листівки

Вам знайоме таке слово «скрапбукінг»? Зараз дуже модно робити листівки своїми
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руками. Продаються навіть цілі набори для скрапбукінгу, називається: «збери листівку
сам». Не обов’язково купувати такий набір, дайте волю своїй фантазії, згодиться все:
незвичайні різнокольорові гудзики, стрічки, блискітки, наклейки, різні штампики,
оксамитова кольоровий папір, шматочки тканини, фольга …

З усього цього можна змайструвати листівку і навіть незвичайну упаковку для
подарунка.
3. Новорічні іграшки в стилі handmade

Такий подарунок припаде до душі не лише дітям, а й деяким дорослим, люблячим
іграшки. Невеликого дракончика або ялинку можна пов’язати спицями або гачком за 2-3
дня, набити іграшку ватою або спеціальними маленькими кульками. Можна пошити такі
іграшки з повсті. Багато янголята, сніговики та діди Морози, які зараз продаються в
магазинах у величезній кількості, зшиті вручну. Придивіться до цих іграшок, не так вже
вони складні у виконанні.

Зробимо ялинку. Вам знадобляться: олівець, аркуш паперу, шматочок зеленого повсті
або будь щільної тканини, ножиці, голка, нитки, вата для набивання іграшки,
різнокольорові гудзики, намистинки, стрази для прикраси.

Намалюйте ялинку на папері, виріжте. Прикладіть вийшов трафарет до шматка тканини
або до повсті. Викройте 2 деталі ялинки. Зшийте їх, залишивши невеликий отвір для того,
щоб набити іграшку ватою. Тепер ялинку можна прикрасити на ваш смак: пришити до неї
різнокольорові гудзики, намистинки або акуратно приклеїти бісер і пайетки.
4. Дамські прикраси

Якщо ви вмієте плести з бісеру або ліпити прикраси з м’якого пластику, то ви без сумніву
порадуєте оточуючих дам своїми подарунками у вигляді комплектів красивою і
оригінальною біжутерії.

Новачкам в цій справі краще почати з чого-небудь простого: достатньо взяти тонку
атласну стрічку, кілька кольорових намистин, наприклад, під перли, і, чергуючи вузлики і
різні бусинки на стрічці, з’єднати все з допомогою застібки в гарне намисто.
5. В’язані речі

 2 / 4



Як зробити новорічний подарунок своїми руками?

Бабусі припаде до смаку пов’язана онукою красива серветка на стіл. Для дітлахів буде
хорошим подарунком шапка і шарф, пов’язані сестрою. Багато чоловіків зможуть по
достоїнству оцінити шарф або рукавички, зроблені турботливими руками коханої жінки.

Якщо не вмієте в’язати, не біда, спробуйте зробити квітку з тканини. Таким квіткою
можна прикрасити капелюшок або приклеїти його на брошку, обідок або на шпильку для
волосся.
6. Розписні глиняні горщики і скляні вазочки

Володієте технікою розпису скляних і керамічних виробів? Прекрасно! Ваші твори
мистецтва порадують близьких і допоможуть прикрасити інтер’єр у будинку друзів і
знайомих.
7. У техніці декупаж

Здавалося б, що може бути простіше: дерев’яна шкатулка, клей, серветка з малюнком,
пензлик і трохи лаку, а в результаті – звичайна річ перетворюється на твір мистецтва.
Такий подарунок можна піднести і колезі по роботі.

Зрозуміло, ці ідеї підійдуть творчим людям, у яких є хоча б кілька годин на день вільного
часу і, головне, є бажання створювати щось своїми руками.

Ніхто не сперечається, при наявності певної суми грошей можна піти і купити щось у
подарунок. Деяким так простіше. Але задумайтеся: навіщо?

Навіщо ми скуповуємо побутову техніку? Невже її не можна купити просто так, тому що
вона нам потрібна в господарстві? Що в таких подарунках незвичайного? Адже це
звичайнісінькі речі, які нагадують нам (у свята) про буденні турботи і справи, про наші
обов’язки, від яких ми часом втомлюємося.

Отримати в подарунок ми хочемо щось радісне, красиве і так, можливо, зовсім не
практичне, а щось живе, іскристе, просочене духом свята і любов’ю близьких нам людей.
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