
ZESTAW ZAWIERA:
1x tekturowa igła
1 x tekturowa baza
6 x pasek kolorowej krepy
12 x wełna do wykonania chwostów
2 x tekturowa chmurka.

DO WYKONANIA TĘCZY DODATKOWO 
BĘDĄ TOBIE POTRZEBNE:
nożyczki
klej w sztyfcie
igła (gruba).
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DIY
TĘCZA
Do samodzielnego składania.



TYŁ PRZÓD

3. Kawałek krepy przyklej do tekturowej bazy na tył tęczy (widoczne małe nacięcia). Rekomendu-
jemy użycie kleju w sztyfcie. Użyj tekturowej igły do przetykania krepy przez otwory. Obwiń cały 
odcinek używając tej metody.

2. Rozetnij pasek krepy na dwie części - im krótszy masz odcinek krepy, tym łatwiej idzie nawijanie 
pasków, ale tym częściej trzeba doklejać nowe paski. Na początek spróbuj z połowy paska. 
Jeżeli będzie Ci to sprawiało trudność, skracaj paski krepy.

INSTRUKCJA WYKONANIA TĘCZY:

1. Chwyć pierwszy pasek krepy, który będziesz nawijać na najkrótszy odcinek tęczy.  
Kolory są ułożone wg. naszego wzoru, ale odcinki krepy są jednakowo długie, możesz zatem 
zmienić kolejność kolorów wg. własnego uznania.
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Kolejne warstwy krepy powinny nachodzić jedna na drugą pod lekkim ukosem. Aby zakończyć
doklej końcówkę krepy do tęczy.

5. Kiedy cała tęcza będzie już owinięta kolorowymi krepami przystąp do robienia chwostów. 

4. Tą samą techniką wykonaj pozostałe 5 odcinków tęczy.  
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7. Kolejno wykonaj pozostałe chwosty (łącznie 12 sztuk).

9. Doklej tekturowe chmurki.

GOTOWE! 
Zdjęcia i filmiki instruktażowe znajdują się 
na naszej stronie internetowej: www.koko-
cardboards.com oraz na instagramie: 
www.instagram.com/koko_cardboards

8. Przy użyciu igły (zapewnij sobie solidną igłę z dużym oczkiem, aby 
przeszła przez nią wełna) przywiąż chwosty do dolnej części tęczy. 
Wiązanie rób po tylnej stronie bazy.  Na każdą stronę tęczy przypada 
sześć chwostów. 

6. Dodatkowym odcinkiem wełny, zwiąż dookoła każdy chwost około 1cm od wiązania, tak aby 
powstała „główka”

Rozetnij chwost po stronie przeciwnej do wiązania. 

TYŁ TĘCZY

CHWOSTY

ODCINKI  WEŁNY
DO WIĄZANIA 
„GŁÓWKI” CHWOSTU

PRZÓD TĘCZY
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