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• «Από το χαρτί στο βιβλίο… και μετά;» 

Σνπηθό Δίθηπν : «Σα ρξήζηκα… άρξεζηα»



Οδεγίεο θαηαζθεπήο 

αλαθπθισκέλνπ ραξηηνύ



Τιηθά:

• 2 πιαίζηα, ην έλα κε ζίηα θαη ην άιιν ρσξίο

• πιαζηηθή ζίηα θνκκέλε ζε θνκκάηηα ιίγν κεγαιύηεξα από ην πιαίζην

• ηαςί ή νξζνγώληα ιεθάλε πνπ λα ρσξά ην πιαίζην

• κπιέληεξ

• βεηέμ

• άρξεζην ραξηί (θαηά πξνηίκεζε παιηέο θσηνηππίεο ή γξακκέλα 
ηεηξάδηα – είλαη θαιύηεξεο πνηόηεηαο ραξηί ζε ζρέζε κε απηό ηεο  
εθεκεξίδαο)



Δηαδηθαζία:

Γηα έλα θύιιν ραξηί

1)ρίδνπκε ηα ραξηάθηα ζε κηθξά θνκκάηηα (33 cm πεξίπνπ) θαη ηα 

βάδνπκε απνβξαδίο ζε λεξό λα κνπιηάζνπλ. Πνιηνπνηνύκε ζην 

κπιέληεξ κηθξή πνζόηεηα από ηα ραξηάθηα (2-3 θνπηαιηέο ηεο 

ζνύπαο) κε ιίγν λεξό (γηα λα κελ πιεκκπξίζνπκε!).

• Αλ ζέισ λα θηηάμσ πην ρνληξό ραξηί, βάδσ πεξηζζόηεξα ραξηάθηα 

γηα άιεζκα.



Ποληοποίηζη



2) Πξνζζέηνπκε λεξό κέρξη απάλσ θαη αλαθαηεύνπκε ηνλ αξαησκέλν 

πνιηό κε έλα θνπηάιη γηα λα είλαη νκνηνγελήο.

3) Αθνπκπάκε ζην ηαςί ηηο δύν ζίηεο. Από θάησ πξέπεη λα είλαη ην 

πιαίζην κε ηε ζίηα θαη από πάλσ ην ζθέην πιαίζην, έηζη ώζηε ε ζίηα 

λα βξίζθεηαη ζηε κέζε, αλάκεζα ζηα δπν πιαίζηα. ην ηαςί βάδνπκε 

λεξό όζν πνπ λα ζθεπάδεη ηε ζίηα.

4) Ρίρλνπκε ηνλ αξαησκέλν πνιηό κέζα ζην πιαίζην, απιώλνληάο ηνλ                                                

πξνζερηηθά πάλσ από ηε ζίηα. Πξνζέρνπκε ώζηε ν πνιηόο λα κνηξαζηεί 

νκνηόκνξθα, ρσξίο λα αθήλνπκε θελά.



Άπλωμα ποληού



6) Αθνπκπάκε ηα δύν πιαίζηα δίπια, πάλσ ζην δίζθν. Αθαηξνύκε ην 

ζθέην πιαίζην θαη ζθεπάδνπκε ηνλ πνιηό κε ηελ πιαζηηθή ζίηα.

5) εθώλνπκε ηα δύν πιαίζηα θαη αθήλνπκε ηνλ πνιηό λα 

ζηξαγγίζεη πάλσ από ην ηαςί.

Ππώηη ζηπάγγιζη



7) ηξαγγίδνπκε θαιά κε ην βεηέμ, αθαηξώληαο όζν πεξηζζόηεξν λεξό 

γίλεηαη. Γπξίδνπκε από ηελ αλάπνδε ην πιαίζην, ώζηε ε πιαζηηθή ζίηα 

λα είλαη από θάησ θαη ζηξαγγίδνπκε πάιη κε ην βεηέμ.

Σηπάγγιζη με βεηέξ



8) εθώλνπκε ην πιαίζην πξνζερηηθά από ηε κία πιεπξά θαη ην 

ηηλάδνπκε ειαθξά ώζηε ν πνιηόο λα παξακείλεη πάλσ ζηελ πιαζηηθή 

ζίηα. 

Πώρ ελεςθεπώνω ηο νέο θύλλο σαπηιού

9) Σν θύιιν ραξηί είλαη έηνηκν!! Αλ ζέινπκε, κεηά από ιίγε ώξα ην 

κεηαθέξνπκε ηνπκπάξνληάο ην ζε κηα εθεκεξίδα, γηα λα 

μαλαρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πιαζηηθή ζίηα.



Μηθξέο παξαιιαγέο:

• Χρωμαηιζηός ποληός: Γίλεηαη από απνθόκκαηα ρξσκαηηζηνύ ραξηηνύ, 

π.ρ. πεξηζζεύκαηα canson από ηηο ρεηξνηερλίεο καο. Αθνύ κνπιηάζνπλ 

θαιά, πξνζζέηνπκε όζε πνζόηεηα ζέινπκε ζην κπιέληεξ πνπ 

αιέζνπκε ηνλ πνιηό, θη έηζη ρξσκαηίδεηαη.

Χπωμαηιζηοί ποληοί



• Διαθορεηικές σθές ταρηιού: Μέζα ζην κπιέληεξ πξνζζέηνπκε μεξά 
θξεκκπδόθινπδα ή ηξηκκέλν θαη απνμεξακέλν θόθθηλν ιάραλν ή θαπλό.

Φύλλο σαπηιού με καπνό Φύλλο σαπηιού με κπεμμςδόθλοςδα



• Διακόζμηζη 1: Μπνξνύκε πάλσ ζηε ζίηα λα βάινπκε θαιά 

απνμεξακέλα θύιια δέληξνπ θαη λα ξίμνπκε ηνλ πνιηό από πάλσ. 

Έηζη ζην ραξηί ζα εληαρηνύλ θαη ζα θνιιήζνπλ θαη ηα θύιια.

Φύλλο σαπηιού με αποξηπαμένα θύλλα



•Διακόζμηζη με τρωμαηιζηά μοηίβα: Όηαλ ν πνιηόο είλαη πάλσ ζηε ζίηα 

θαη πξηλ μεθηλήζνπκε ην ζηξάγγηζκα, αθνπκπάκε θνξκάθηα από 

θνπξακπηέδεο ή πιαζηειίλεο (θαξδνύιεο, αζηέξηα θιπ). Εθεί κέζα 

ξίρλνπκε κηθξή πνζόηεηα ππθλνύ ραξηνπνιηνύ άιινπ ρξώκαηνο. 

Αθαηξνύκε ην θνξκάθη, ζθεπάδνπκε κε ηελ πιαζηηθή ζίηα θαη 

ζπλερίδνπκε θαλνληθά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαγγίγκαηνο.

Φύλλο σαπηιού με 
σπωμαηιζηά μοηίβα



Φύλλο σαπηιού με σπωμαηιζηά μοηίβα - ζκακιέπα



• Διακόζμηζη 2: Όηαλ ν πνιηόο είλαη πάλσ ζηε ζίηα θαη πξηλ μεθηλήζνπκε 
ην ζηξάγγηζκα, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε δηαθνζκεηηθά θύιια, ιεπηέο 
θνξδέιιεο, κνηίβα θνκκέλα από ραξηί πεξηηπιίγκαηνο ή από 
ραξηνπεηζέηεο. θεπάδνπκε κε ηελ πιαζηηθή ζίηα θαη ζπλερίδνπκε 
θαλνληθά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαγγίγκαηνο.

Κάπηερ



Δημιοςπγίερ με ανακςκλωμένο σαπηί



Καλή επιηστία

και ταρούμενες ώρες δημιοσργίας!!!


