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„Szeretnék jó ötleteket összegyűjteni a karácsonyi készülődéshez, amelyeket egy hét éves 

kislány segítségével is meg lehet csinálni. Az újságokban mindig van egy-kettő, de 

szerintem mindig van valakinek olyan kipróbált, "jól elsült" ötlete, ami kamatoztatható!  

És idén megint elhatároztam, hogy időben elkezdem a készülődést. . . !!! Tavaly a család 

felnőtt tagjai leginkább saját készítésű "Martinit" kaptak, szépen feldíszített, a receptet is 

tartalmazó címkével ellátott üvegben, amire még sógyurma díszeket is csináltam (kupak, 

csillagok, holdacskák. . . ) ill. sógyurmából csináltunk lyukacsos mécses-tartókat, amit 

arany-barna és ezüstös kék temperával befestettünk és lelakkoztunk. Hozzáillő 

gyertyatartó is készült, no meg képkeret, amibe a lányom képe került. Indításnak ennyit . ”

           (ZITIMI) 
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Adventi naptár és koszorú 

 
„A mama ablakán nagyon kedves disz volt, eltette emlékbe, s 10 év múlva is emlék a 

kicsilány keze nyoma.” (ibics) 
 
 

 
„Pamutvászonból 3 csík (karácsonyi mintával, kb. 10 cm-es), végigvarrni, kifordítani, vatelinnel 
kitömni, majd összefonni koszorúvá. A végén összevarrni az azonos anyagokat, és a varrás 
helyét eltüntetni egy masnival. Jó ajándék szülőnek, nagyszülőnek, stb.” (barifelhő) 
 
 „Még egy ötletet szeretnék közreadni kisgyerekeseknek. Szoktunk az ablakra készíteni koszorút 
a következő módon. A/4-es zöld színű fénymásoló papírra kirajzoljuk a 6 éves kiskezét, legalább 
6-7-szer egymásután, s ő nagy igyekezettel kivágja őket. A kiskezeket szépen egymáshoz 
ragasztjuk koszorú formára kifelé vannak az ujjak. Lehet díszíteni piros papír masnival, vagy 
kicsi csillagokkal, fényes díszekkel.” (ibics) 
 
„Én tavaly mézeskalács figurákra írtam a számokat, a falra fenyőformában gallyakat aggattam, 
ezekre kerültek a kalácsok, így lett a lányaimnak adventi naptárjuk. A hatodika persze Mikulás 
alakú volt, 24. pedig angyal. Minden nap megehettek egyet - persze elosztva. Istenien illatozott. 
Olyan fenyőt kell venni hozzá, ami nem hullik.” (zsuzska4) 
 
„A legszívesebben fűszerekből és különböző termésekből készítek koszorúkat, csokrokat. Egész 
évben gyűjtöm az anyagot hozzá. Nagyon mutatós pl. ha egy készen kapható fehér golyóba 
szegfűszeget dugdosunk úgy, hogy a golyót teljesen befedje. Először elkészítjük az akasztót, 
amit drótra erősítünk és beledugjuk a golyóba. Így fel is lehet akasztani. Sokáig illatozik. Mindig 
magam készítem az adventi koszorút is. Lehet kész alappal is dolgozni és hagyományos koszorút 
készíteni, de ha van egy szép üvegtálatok próbálkozhattok valami modern adventi dísszel is.” 
(mariaanna) 
 
„Nagyon sok koszorút, gyertyatartót készítettem, kisebbeket, nagyobbakat, akkorát is, mint a 
sütőben a legnagyobb tepsi. A nagyhoz kell kb. 1kg liszt és 1 kg só, 6 dl víz és 10 evőkanál 
étolaj. Hatalmas lesz, súlyos, de gyönyörű. Elkészítem a koszorúalapot kb6-7-8 cm átmérőjű 
hurkát, amit koszorúformává alakítok. Vízzel lehet összeragasztani - ecsettel megkenjük a 
tésztát. A gyertyával, amit majd beleteszek, kiszúrom négy ponton /adventi/ és a lyukak mellett 
megdíszítem a koszorút, de dugig, tehát az alap szinte nem is látszik ki. Először leveleket teszek 
rá tésztából, /kerek lapos forma 1-2mm, késsel erezetet rajzolok, megcsippentem a végét/, majd 
almákat készítek /kis gömbölyű labdacsokat készítek, a végébe szegfűszeget szúrok/, vagy 
körtét, gyümölcsöket, kis bogyókat, diókat formázok, illetve hosszú lapos vékony 
tésztacsíkokból szalagokat is teszek a koszorúra. Fenyőágat is lehet tésztából, mindent, amit csak 
akartok. Kicsi gyertyatartóval kezdjétek, utána lehet naggyal folytatni. A gyertyatartót 
gombócból formázom, akkorából amekkora a 2 kezem között elfér. Gyönyörű simára 
gömbölyítem, szintén a gyertyával lyukat nyomok bele, majd levelek, gyümölcsök, vagy virágok 
jönnek rá. Lassan sütöm, akkor szép, ha már barnás árnyalatú. A sütő nem egyformán süt, így az 



 4

egyik rész barnább lesz, a másik világosabb. A csónaklakk még kiemeli ezeket a szép 
árnyalatokat, ezért jó a sütőben sütni. Évekig eláll, nem repedezik, és nem büdösödik. Ha fali 
koszorút készítetek, ne felejtsetek beletenni akasztót, illetve merevítőnek 1-2 vastagabb drótot.” 
(ibics) 
 
„Az adventi koszorút is én csináltam. Vettem sima szalma alapot, ragasztgattam rá diót 
(pucolva), fél dióhéjat, szárított narancshéjat, gesztenyét, mogyorót, beborítottam az egészet. 
Vastag zöld gyertyákat tettem rá, és fagyöngyöt dugdostam közé. Kicsit macerás, de rusztikus 
hatású és teljesen egyedi lett.  
A gyümölcsöt szárítása: Nagyon egyszerű: felkarikáztam kb. fél cm vastagságúra és a radiátorra 
tettem őket. Időnként megforgattam, néhány nap alatt kiszáradtak és kicsit hullámosak lettek. A 
citrom és az alma is így készült. Természetesen "keresztbe" kell szeletelni! :))))” 
(ANYAKONDA) 
 
„24 db gyufásdobozból lehet kis komódot ragasztani, mindegyik előlapja díszíthető (szalagok, 
gyöngyök, stb. ), és természetesen számozható. 24 db kis papírzacskó saját kezűleg készített, 
vagy készen vett, karton vagy farostlemez fenyőre aggatva. A zacskók is díszíthetők a 
legváltozatosabb módon. De felakaszthatók hurkapálcára vagy valami masszívabb rúdra is.  
A zacskók készülhetnek textilmaradékból is, csak azt varrni kell, és az már macerásabb.” (ciss) 
 
„A gyógyszeres dobozokból most édes adventi naptárat készíthetsz! Ragaszd őket egymás mellé, 
esetleg egy kartonra ami fenyőt mintáz.” (Jazzica) 
 
 
 
http://www.ccn.ne.jp/~riris/xmas/a-eng/e_advent.htm 
 
http://www.ccn.ne.jp/~riris/xmas/a-eng/e_ad00ix.htm 
 
http://www.ccn.ne.jp/~riris/xmas/a-eng/e_ad99ix.htm 
 
http://www.ccn.ne.jp/~riris/xmas/a-eng/e_adve00.htm 
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Karácsonyfa díszek 
 

„Csináltunk már karácsonyfa díszt is sk., gipszből, festve. Komolyan az elkészítése alatt 
annyit nevettünk, mert néha nem olyan lett a figura, mint amilyennek elképzeltük.” (Zyla) 
 
 
 
„Ahogy nőttek a gyerekek, úgy változott a díszek anyaga, először papír, aztán só-liszt gyurma, 
azután filcből varrtunk. Legutóbb (már felnőttek) mézeskalács és üvegfestés volt a menü.” (vazi)  
 
„Tavaly a fenyőfát csupa természetes anyaggal díszítettük, úgymint szárított narancs-, citrom-, és 
almakarikákkal, mézeskaláccsal és szalma-díszekkel. Nagyon szép lett!” (ANYAKONDA) 
 
„Saját készítésű karácsonyfadíszek: préselt papírgolyóra gyöngyöt ragasztok, pici fadíszeket 
összeragasztok.” (horimarika) 
 
"Én száraztésztát arany és ezüst spray-vel fújtam le tavaly úgy, hogy fogpiszkálókat szúrtam 
félbevágott krumplikba és arra tettem a szarvacska-tésztákat. A masnit meg lefektetve." 
(ZITIMI) 
 
"Tavalyi karácsonyfánk díszítése (a céges Mikulás bulin lestem le profiktól): szárított 
narancskarikák, marcipáncsillagok/angyalok (lehet mézes süti is) és kézzel varrt/kötött masnik. 
A narancskarikák szárítását kb. 2 héttel karácsony előtt elég elkezdeni. A masnihoz szalagot 
célszerű most beszerezni mert karácsonyra már mindenütt elfogy." (dodeszka) 
 
"A befestett szarvacskákat én felfűztem, és jól mutatott a fenyőn, és ha csak szárított termések, 
szalmavirág, stb. van a fenyőn, jól mutat, ha a nehezebb tésztafüzér kicsit lehúzza az ágakat, nem 
merednek olyan hegyesen a levegőbe." (zsumbi) 
 
"Tavaly a kiránduláson összeszedett tobozokat fehér temperával festettem. Ha ecsettel teszek egy 
nagyobb pöttyöt a "szirom" végére, akkor úgy fog kinézni, mintha be lenne havazva!!! Fenyőre 
fellógatva szerintem ez is édi, meg girlandba is bele lehet kötni." (zsumbi) 
 
"Minden évben kiválasztunk egy-két színt, és csak ilyeneket teszünk a fára (idén zöld és ezüst). 
Szoktam házilag masnit gyártani rövidáruban vett selyemszalagból, vagy ha elcsábulok, akkor a 
drágább, díszesebb dekorszalagokból. Egy nagyon egyszerű és olcsó ötlet: veszek fényes kötözőt 
a papírboltban (gurigában árulják, 70-80 Ft), felvágom 8-9 cm-es darabokra, és láncot alkotva 
összeragasztgatom őket, egymásba kapcsolódó kis gyűrűk lesznek. Nagyon szépen mutat a fán, 
ha türelmes vagy, és hosszú láncot fűzöl. Szerintem gyerekek is szívesen bajlódnak vele. Másik: 
veszek fél méter bélés selymet, kis tasakokat varrok belőle (6-8 cm), megtöltöm maradék 
vatelinnel, vagy vattával és ezüst vagy arany zsinórral, vagy fonallal összekötöm a száját. Helyes 
kis zsákocskák lesznek, ezek is aranyosak a fán." (quince) 
 
"A boltokban kapható csokis adventi naptárból kivettem a műanyag tartót, és minden kis 
kockáját kiöntöttem gipsszel. Amikor már majdnem száraz volt beleszúrtam a tetejébe 
tűzőkapcsot félbehajtva, ez volt az akasztó. Száradás után ki lehet a mintákat festeni akár 
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vízfestékkel, akár akril hobby festékkel, temperával, esetleg díszíteni csillámporral. A kis 
akasztóba arany, vagy bármilyen színű zsinórt fűzve a karácsonyfára akasztva, vagy 
ajándékcsomagra kötve aranyos kis dísztárgy. Nem beszélve arról, hogy a gyerekek milyen 
szívesen festették!!!!! Kívánom másnak is teljen benne öröme!!!!" (kusaci) 
 
"Zöld gömböt nagyon könnyű csinálni. Hobbyboltban lehet kicsi préselt papírgolyót venni. Egy 
csomagban 10 db van és 160-240 Ft. az ára kb. Befestheted, ragaszthatsz rá zöld glitter-port, 
zsinórokat, zöld gyöngyöt." (horimarika) 
 
"Veszek a papírboltban egyszínű csomagolópapírt, ami végeredményben valamilyen fólia, mert a 
belseje ezüst színű és ezzel a papírral csomagolok be üres dobozokat, amiket vékony arany, vagy 
ezüstzsinórral kötök át és úgy teszem a fára.  
Ugyanilyen papírból 15 cm átmérőjű köröket vágok ki, a szélétől 1 cm-re tűbefűzött arany, vagy 
ezüst zsinórral körbevarrom, mintha fércelnék, a közepébe valamilyen töltőanyag, - egy-két 
szem idő, pattogatott kukorica, vatta stb. - aztán összehúzom, kis batyut csinálok a zsinórral 
megkötöm és úgy kerül a fára." (Bruxelles)  
 
"Nálunk csuhédíszek szoktak lenni, nagyon szép, a gyerekek is meg tudják csinálni. Meg a jól 
bevált szalagból készült karikafüzér." (bve) 
 
"A felfűzött pattogatott kukorica mindig beválik." (edusk) 
 
"Só-liszt gyurmából a karácsonyi mézessüti formákkal figurákat csinálhatnának a gyerekek, amit 
kifesthetnek, ezt is fel lehetne tenni a karácsonyfára." (maszi) 
 
"Varrunk nagy szaloncukrot piros anyagból, amit fehér csipke szegélyez, lesznek nagy piros 
textil szívek /kitömve/ és igazi piros almák. és nagy piros masnik." (?egyedül!I)  
 
"A nagy dobozok helyett lehet kartonból házikót is csinálni, az alapforma ráragasztott színes 
papírral, vagy filctollal dekorálható. Nagy vattalabdacsokat is lehet az ágak közé dobálni." (ciss) 
"Egyszerű és szép kecses karácsonyfa díszeket lehet készíteni gyöngyből és drótból. A drótra 
csak sorjában fel kell fűzni a gyöngyöket, majd formára (csillag, hold, fenyőfa stb. ) hajlítani." 
(Arduinna) 
 
"Mostanában díszeket készítek gesztenyéből, tobozból, száraztésztából." (csirke80) 
 
"A tészta angyalka: Csőtészta a teste, pillangótészta a szárnya. Ragasztás után pedig le lehet 
festeni arany vagy ezüst színűre, vagy amilyenre akarod. Kerek és csillag formájú tésztából is 
lehet díszeket készíteni" (quince) 
 
"Száraztészta angyalka: a teste kagyló, a szárnya (hátul rögzítve) masni, a feje csepp alakú tészta. 
Lehet ragasztani technokollal, pillanatragasztóval vagy akármilyen ragasztóval. Aztán 
lefestettem őket fehér akril festékkel, de szerintem a tempera is ugyanúgy megteszi. Volt olyan, 
amelyikre kicsi szemet, szájat, hajat rajzoltam, volt olyan amit bekentem glitterrel vagy 
megszórtam csillámporral. A tésztát ne lyukasszátok ki mert eltörik, hanem a feje hátuljára 
ragasszatok akasztót cérnából, damilból vagy akármilyen fonalból." (xstream)  
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"Anyukám séta közben összeszedegette a japánbirs lehulló terméseit. Kb. fél cm széles 
szeletekre vágtuk és damilra lógatva megszárítottuk. Lefestve - vagy anélkül - szerintem az idei 
karácsony sztárja lesz nálunk!" (ZITIMI) 
 
"Tavaly a barátommal (aki azóta a férjem:)) szereztünk vékony fa-lemezt, és fűrészt. Én 
előrajzoltam a karácsonyfadísznek-való mintát, ő meg kivágta. Pont olyanok lettek, amiket a 
vásárokban lehet kapni. Néhányat kifestettünk, a többit natúron hagytuk." (egi) 
 
"Fahéj rudacskák arany szalaggal átkötve. Nagyon mutatós, most találtam meg a tavalyi 
díszeket." (horimarika) 
 
"Nagyon szép, bronzszínű hullámkartonra bukkantam tegnap. Persze meg kellett vennem. 
Csillagokat vágtam ki belőle, majd kettőt-kettőt összeragasztgattam, közé vékony cérnával, jó 
sokat hosszan. Tettem közé szárított narancskarikákat is." (Arduinna) 
 
"Sütemény kiszúró formákba, amit alufóliára állítok rá, öntöm bele a felolvasztott maradék 
csokoládékat (lehet fokozni a hatást mogyoróval, aszalt gyümölccsel. . . ), majd hagyom 
megdermedni. Ezután egyszerű kinyomni belőlük. Az akasztó helyét a csokiba állított 
fogpiszkálóval lehet kialakítani." (szsziszka) 
 
"Préselt papírgolyó: abban eleve van egy lyuk. Oda hobbyragasztóval beragasztok egy 
gemkapocsból vágott-hajlított kampót. Teljes száradás után lehet díszíteni. A hungarocellbe a 
megfelelő helyen az előbb említett kampót beszúrom. Majd kissé kihúzom, ragasztózom, 
visszadugom. De hungarocellbe beleböktem már simán a szaténszalagot is egy saslik pálca 
segítségével. Ha zsinórral tekerem körbe a golyót, vagy a zsinórból ragasztok akasztót vagy 
valami hasonló vékonyabb anyagból. Én általában akasztónak valami egyszerűbb arany vagy 
ezüst zsinórt használok. Abból egy kb. 15 cm-es darabot levágok és a rátekerendő zsinór végével 
együtt beleragasztom a golyón lévő lyukba! Ha megszáradt, akkor kezdem el körbetekerni és 
ráragasztani a zsinórt. Általában kevéske ragasztót használok, hobbyragasztót. Az átlátszó lesz és 
olyan rugalmas féle. Nem folyamatosan ragasztózom, hanem pöttyöket teszek centinként. A 
végét pedig szépen eligazgatva, kissé több ragasztót használva lerendezem." (horimarika) 
 
"Tavaly kis pálinkás kupicás üvegeket gyűjtöttünk úton-útfélen. Kifestve, kis gyors masnival a 
nyakán jó kis karácsonyfadísz lett belőle!" (Bmaya) 
 
„Méhviasz lapok közé zsinórt tenni, és süti formával kiszaggatni. Illatos, mutatós.” (horimarika) 
 
„Ezüstfólia, ezüst szalagok vagy zsinórok vagy paszomány, ezüst gyöngy, üvegdrazsé, 
ezüstszínű fafigurák. Ezeket pedig ízlés, hangulat és ötletek alapján egyesítem. Szerintem idén is 
legalább 100 díszt csináltam. Magamnak és főleg barátoknak, rokonoknak.” (horimarika) 
 
„A „kindertojások sárgáját” megbütyköltem és a feleket összeillesztettem. Ezután lefestettem 
piros hobbyfestékkel. Miután megszáradt, a közepére aranyszínű paszományt és szalagokat 
ragasztottam. Szépek lettek. Amit nem próbáltam, de jó lehet: fehérre festeni és a középső részre 
karácsonyi szalvéta széléről csíkot ragasztani” (horimarika) 
 
 
 
http://www.konyhaweb.hu/konyha/otletek/karacsonyfadisz/index.html 
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http://www.mindmegette.hu/main.php?app=cikkek/cikkek.php&cikk_id=116 
 
www.egyszervolt.hu  
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Gipsz felhasználásával 
 

„Tegnapelőtt karácsonyi mécsestartót gyártottam gipszből. Na meg egy adag gyümölcs 
formájú hűtőmágnest, mert sok lett a gipsz. Ma festjük a lányommal” 

(maszi) 
 

 
 

„Az én ötletem a következő: tejföl sűrű gipszbe kell belemártani kb. 15-20cm-es 
fenyőágakat(előtte pamutot kötöttem az ágak végére), majd felakasztani száradni. Lehet 
ugyanezt fenyőtobozzal is. Azután egy "Rámás csészét" ezüst v. arany fóliával bevonni és 
kibélelni papírral v. zsepivel (legyen benne magasabb, hegyet imitáló rész is). Ebbe a csészébe 
öntöm a megmaradt gipszet úgy, h. a zsepit is befedje. Amikor már félig megkötött, 
belehelyezem a fenyőágakat, tobozt és tetszőleges színű gyertyákat. Ha a gipsz teljesen 
megkötött, arany v. ezüst sprével is meg lehet bolondítani, de csak módjával!” ( Helpy) 
 
„A boltokban kapható csokis adventi naptárból kivettem a műanyag tartót, és minden kis 
kockáját kiöntöttem gipsszel. Amikor már majdnem száraz volt beleszúrtam a tetejébe 
tűzőkapcsot félbehajtva, ez volt az akasztó. Száradás után ki lehet a mintákat festeni akár 
vízfestékkel, akár akril hobby festékkel, temperával, esetleg díszíteni csillámporral. A kis 
akasztóba arany, vagy bármilyen színű zsinórt fűzve a karácsonyfára akasztva, vagy 
ajándékcsomagra kötve aranyos kis dísztárgy. Nem beszélve arról, hogy a gyerekek milyen 
szívesen festették!!!!! Kívánom másnak is teljen benne öröme!!!!” (kusaci) 
 
„Szóval keverned kellene egy jó sűrű gipszet, rákenni a cserépre és belenyomogatni a kagylókat. 
Valamilyen újságban láttam így egy tál elkészítését. Persze kérdés, hogy a domború felületen 
mennyire marad meg gipsz, de szerintem, ha elég sűrűre csinálod, összejöhet. A közök fehérek 
lesznek, de azt lehetne dekorálni, mint a gipszfiguráknál, vagy úgy hagyni.” (Orsibors) 
 
„A gipszes képhez én egyszerű gemkapcsot szoktam használni.” (m.eszterke) 
 
„Kreatív hobby boltban vásárolható gipszkerethez való kiöntő forma, óraszerkezet. Bármelyi 
üvegesnél le lehet vágatni üveget, tükröt, tetszés szerinti méretben és helyen átfúratva. 
Különböző díszítéssel (festés, csigák, kagyló, vastagabb színes zsinór, fényképek) 
felhasználásával csodaszép faliórákat készíthetünk. Ha gipsz alapot használtok a kifúrást 
érdemes még nyirkos állapotban elvégezni lassú fordulaton, mert így nem reped meg.” (BanfiA) 
 
„Közben eszembe jutott olyan is, hogy gyurmát kb. 1-2 cm vastagságúra kinyújtok és 
belenyomkodok formákat. Pl. kagylót, kisautót, kinder figurát, még művirágot is és gipszet öntök 
bele. Nagyon könnyű leszedni, ha megkötött, be lehet festeni vízfestékkel, lelakkozni mágnest rá 
és lehet hűtőmágnes.” (bryell) 
 
„Én a nővérem gyerkőceinek azt találtam ki, hogy a nagyobb homokozó formákat kiöntöm 
gipszből és ha megszárad, akkor szépen be lehet festeni! Csak a kampót ne felejtsétek el időben 
beletenni! Aztán majd ha kész, fel lehet akasztani a falra!” (angelseth) 
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„Gipszképekhez létezik akasztó, amit öntésnél kell beletenni. Ez olyan fehér karika, ami ki sem 
fog lógni. De anyunál remekül bevált a gemkapocs is.” (horimarika) 
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Só-liszt gyurma 
 

„A keresztlányom egy kis doboz tetejére rádolgozott-ragasztott ilyen só-kerámiát, 
lefestette, lakkozta és kibélelte ékszeres dobozkának.” (ZITIMI) 

 

 
„A következő arányokat javaslom a só-liszt gyurmához: 
3 rész só, 2 rész liszt kb. 1/2 kg-nyi szárazanyaghoz,100-125 ml szobahőmérsékletű víz, 1 
evőkanál olaj, lehetőség szerint 1 kanál tapétaragasztó. Ez jól összegyúrva folpackkal beborítva 
hosszabb ideig is eláll. Persze az alaptészta is festhető ételfestékkel, kakaóval, gyömbérrel, 
paprikával , fahéjjal(így még illatos is) A kész formákat én előszeretettel a radiátoron szárítom 
ki. Ez azért jó, mert igaz, hogy 1-2-3 napig tart a száradás, de a hirtelen nagy hőtől 
megrepednének a figurák.” (maystar) 
 
„A só-kerámiát egyébként anyagában szoktam úgy is színezni, hogy temperát dolgozok bele. 
Például egy szép fehér kerámia IKEA lámpát, melyet karácsonyra (!) kaptunk anyósoméktól, 
sikerült leverni a földre. Az izzófoglalatot tartó kerámiarész tört ripityára. Fehér temperával 
összedolgozott só-kerámiával pótoltam-ragasztottam javítottam ki. Vizes kézzel simítottam el 
felületét és fogpiszkálóból tettem bele kis darabkákat keresztbe, hogy a foglalat és az izzó súlyát 
elbírja. Fél éve bírja, és jól működik! És nem büdösödik. Akkoriban esett ki egy csavar a falból, 
ami a kedvenc órámat tartotta. Benyomtam a lukba egy kis só-kerámiát (ilyen tapétaragasztóssal 
csináltam!) és utána a kiesett csavart. Két nap múlva visszaakasztottam az órát. Azóta köszöni, 
jól van! És csak kezet kellett mosnom az akció után. A maradékot nylon-zacskóban a hűtőben 
tartottam és még hetekig működőképes volt a sógyurma!!!!” (ZITIMI) 
 
„Én mindig sütőben sütöm, 1/2 óráig takarékon nyitott sütő ajtónál, majd félóráig takarékon 
csukott sütőajtónál, és félóránként emelem a sütési időt, kb. 2 és 2és fél óra hosszáig sütöm őket 
- mérettől függően. Így biztos hogy abszolút kiszárad, és nem büdösödik, mert ha radiátoron 
szárítod, a belseje, sohasem fog teljesen kiszáradni. Csónak-lakkal ecsettel lakkozom, mert 
erőteljesebb és szebb fényt kapnak a kerámiák. Előszeretettel csinálok babákat, kicsit, nagyot, 
kedves disz, ill. ajándék. Ha kidomborodót szeretnék készíteni a tészta alá megformázott 
alufóliát teszek, s így térben is domborúbb, formásabb lesz a munka. Az én receptem Pető Éva: 
Sógyurma című könyvéből származik, 20 dkg finom só, 20 dkg finomliszt - nem mindegyik liszt 
jó! - 2 evőkanál étolaj, és 125 ml. víz. Ha valakit érdekel a sókerámia, szívesen segítek, kb. 2 
évig nagyon sokat foglalkoztam vele” (ibics) 
 
„Csináltam almákat: sima golyó, aljába szúrtam szegfűszeget, tetejébe, szárnak, régi, szárított 
virág szárából darabot. kiszárítottam, befestettem, pirosra, sárgára, zöldre, kis szín-átmenetettel.” 
(zoe*) 
 
 
www.babanet.hu (Társalgó/Ötletek, tippek/Só-liszt gyurma) 
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Csomagolás 
 

„Vannak-e csomagolási ötleteitek ? Én egyik évben a hagyományos - vastag , nyers színű - 
csomagolópapírral csomagoltam . Átkötöttem raffiával és mákgubóval díszítettem. Várom 

ötleteiteket ! Köszi !!!” (Katka77) 
 
 

„Én szeretem különlegesre csinálni, az egyszerű ajándékot is feldobja. Igyekszem minden évben 
mást kitalálni. Tavaly egyszínű gyűrt (talán merített papírnak hívják?) papírba csomagoltam az 
ajándékokat, sötétzöldbe vagy bordóba. Festett rafiával kötöttem át (sárga ill. bordó), és magam- 
szárította narancskarikákkal díszítettem. Volt, amikor krepp papírba csomagoltam, és abból 
sodortam a kötözőt is. Itt a piros és a zöld színeket kombináltam, meg a sötétkéket sárgával. 
Díszítettem már szaloncukorral, mézeskaláccsal, karácsonyfa-díszekkel is.” (ANYAKONDA) 
 
„Mi a lányommal krumpli-nyomdáztuk tavaly a sima csomagolópapírt és sógyurma-
karácsonyfadíszeket (hold, csillag, fenyőfa ) kötözgettünk még rá! Nagy jókedvvel 
folyt a móka!” (ZITIMI) 
 
„A csomagolást próbáltam variálni. A dolog nagyon egyszerű. Az alaphoz cipősdoboz, vagy 
bármilyen fedeles papír doboz szükséges. Ha a doboz meg van már csak ki kell választani 
mindenkinek az ajándékához, egyéniségéhez, lakásához illő csomagolópapírt. Mindenki nagyon 
örült neki és a Húgomnál azóta is ott díszeleg a doboz a szobájában, és a "kincseit" tartja benne.” 
(sopie) 
 
„A karácsonyi csomagolást tavaly úgy oldottam meg, hogy egyszerű barna papírzacskókat 
vettem, különböző méretben. Ez lett a "csomagolópapír". Cukorspárgából masnikat készítettem, 
és különböző szárazvirágokat, szárított narancs, citrom és almakarikákat és fenyőágat kötöztem a 
zacskó szájára. Viasztollal írtam rá a neveket. Nagyon jól mutattak a fa alá halmozva.” (Ami35) 
 
„Nálunk a gyerekek szokták a fa alól az ajándékokat előcsempészni, és mindenkinek "kiosztani". 
Így elengedhetetlen a "felcímkézés". Én jobban élvezem a karácsonyban a készülődést, mint 
bárki a világon. Sokszor éjszakába nyúlik a készülődés, sütés-főzés. Így találtuk ki, hogy só-liszt 
gyurmát készítünk, és a karácsonyfa süti-formával kiszaggatjuk és a felső részükbe egy 
gyufaszálat szúrunk, hogy legyen rajta lyuk. Legalább annyit, ahány ajándékocskát fel kell 
"címkézni". Ha kiszáradtak a figurák, akkor zöld színű temperával, vagy akrilfestékkel kifessük 
mind a két oldalát. Száradás után arany színű vastag filccel felírjuk rá a neveket, majd lakkal 
lefújjuk őket. A csomag átkötésekor a szalaggal rögzítjük a "névjegyeket " a csomagokhoz. 
Igazán névre szólóak ezek az ajándékok.” (maystar) 
 
„Szeretem a krepp-papírt használni a csomagoláshoz, a virág-nagykereskedésekben rengetegféle 
színvariációban kapható, és egészen extra, egyedi módon lehet vele az ajándékokat 
becsomagolni” (Bruxelles) 
 
„Különböző dobozokat (én cipődobozt szoktam)be lehet vonni gyékénnyel is. Amit a boltban 
árulnak gyékényszőnyeget, méretre vágom és ragasztópisztollyal rögzítem. Egész nagy dobozok 
is ládává varázsolharók, kagylókkal, rafiával, v. egyébbel diszíthetők.  
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A gyékényt el kell kötni, mert foszlik, így nagyobb darabokat kell levágni, mint amekkorára 
szükség van.” (Helpy) 
 
„Tavaly pl. kartonból sablonokat vágtam ki, csillagot, szíveket, fenyőt (kb 5-10 centiseket) 
kiterítettem egy fehér selyempapírt, találomra rádobáltam a sablonokat, és lefújtam aranyszínű 
dekorfestékkel (festékszóró, kb. 6-700 Ft volt a Spar-ban). Nem túl közelről, így a papír csak egy 
finom arany csillogást kapott, és halványan látszottak a minták. Nagyon elegáns lett.” (Overon) 
 
„Szóval én egyik karácsonyra ékszeres dobozt csináltam. Vastag kartonból kivágtam megfelő 
méretű téglalapokat. (6 db, ha kell holnap leírom a méreteket, mit aztán kedv szerint lehet 
arányítani) Szépen összeragasztottam őket (a tetejét nem ragasztottam hozzá!!!), majd bevontam 
kívülről gyönyörű karácsonyi anyaggal. Azt amelyiket a doboz tetejének szántam, annál az 
anyag alá tettem vatelint, ettől kicsit púpos és puha lett. Ezután kell belülről is bevonni, de úgy, 
hogy egy köztes anyaggal külső és belső anyag között hozzá ragasztjuk a tetejét az egyik 
oldalához. Így sosem fog megtörni, mert az anyag mozog, nem valami kemény papír, vagy más 
anyag. Pl. Ferrero csokis műanyag dobozzal is megoldható! Ha valaki nem akarja anyaggal 
bevonni, csomagolópapírral is mehet!!! Nálunk nagy sikere volt!” (angelseth) 
 
„Én utoljára négy évvel ezelőtt csináltam meg (az akkor Praktikában volt) rendes 
csomagolópapírt festettem különféle technikákkal, ebből gyártottam az ajándékokhoz 
csomagolópapírt. Krumpliból, hungarocell-formákból (én vágtam őket) készítettem a nyomdát, 
fogkefével, szivaccsal is vittem fel festéket (temperát), és a végén olyan klassz, egyedi 
csomagolópapírok sikeredtek, hogy a megajándékozottak igazából ki sem akarták bontani az 
ajándékot hogy kár a papírért. És egyszerű cukorspárgával és fagyönggyel díszítettem a 
csomagokat.” (AJBmami) 
 
„Zsírpapírt összegyűrünk majd meleg ruhafestékes vízbe rakjuk: 10-15 perc múlva kivesszük és 
kitesszük száradni! Remélem tetszik az ötletem. Nekem sikerült. Nagyon jól néz ki és 
sikerélmény is lesz!!!” (h.szabika) 
 
„A tavalyi ajándékaimat úgy díszítettem, hogy a csomagokat átkötő szalagokra aszalt 
gyümölcsöket, szilvát, barackot, fügét, szárított banánt fűztem fel. Jóval tovább tartott így a 
csomagolás, de nagy sikere volt.”(Flári) 
 
Masnikészítés 
 
„Én egyszerűen az öklöm köré szoktam tekerni, úgy 4-5 menetet. Leveszem, a közepét 
összekötöm vagy drótozom. Szépen széthúzgálom a széleit, és kész is. Persze ez gagyi módszer, 
de bevált. Sajnos csak merev vagy drótos szélű szalagnál alkalmazható.” (Jazzica) 
 
„Fogsz egy nem túl vastag könyvet, és a szalagot elkezded rátekerni, szépen igazítva, hogy 
mindig egymás fölé kerüljenek a csíkok. Minél több kerül egymásra, annál "bokrosabb" a masni. 
Utána óvatosan lehúzod a közepén kicsit bevágod, egy hasonló színű ám vékony kötöző (színes, 
ezüstös, aranyszínű, amilyen a masni) a bevágásnál összekötöd jól megcsomózod, hosszú szárát 
hagyj a kötözőnek, hogy akárhova felköthesd, és akkor jön, hogy széthúzogatod mindkét oldalán 
a feltekert szalagot és eligazgatod. Ez persze, szép széles műanyag kötöző anyagból szép.” 
(Bruxelles) 
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„4 ujjam köré többször felcsavarom a szalagot, óvatosan leveszem, félbehajtom, a hajtásnál mind 
a két sarkánál lecsípek egy kicsit ollóval, így ha visszanyitod, középen elvékonyodik, akkor ott 
átkötöm, és széthúzogatom. A könyves analógiája, csak kisebb!”(zsumbi) 
 
 
 
http://www.geocities.com/szaloncukor/f_linkek.html  
http://www.noklapja.hu/cikk.php?id=25&cid=4082  
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Képek, képkeretek 
 

„Egy ismerősöm azonban csak a keretet akasztotta ki, képet nem is tett bele, annyira 
tetszett neki.” (t.eszter2) 

 
 

 
„Az Ikeában lehet kapni mini festőállványt és ahogy Te is írtad natúr képkeretet. Ha ezeket 
kombinálod valakinek és lakkozod vagy hozzá illő színűre fested és egy kedves képet teszel bele, 
máris készen van egy igazán nem drága és mutatós ajándék” (bonzó) 
 
“Eszembe jutott még egy ötletem: rengeteg képeslapot szoktunk kapni, kár lenne eldugni őket. . . 
Egy régi típusú valódi vállfA fa részét bevontam piros anyaggal, és 5 db különböző hosszúságú 
kb. ujjnyi széles piros szalagot varrtam rá. Ezekre ragasztom celluxxal a képeslapokat, szépen 
egymás alá. (Ez az ünnep után persze leszedhető. ) Az akasztó részt egy csuhé angyalkával 
szoktam eltakarni, de erre bármi más is megfelel. Felakasztom az előszobában a falra, naponta 
szépül. . . “ (bve) 
 
“Az én ötletem a következő: IKEAban lehet kapni 10×15-ös képkeretet, nyers fából. (3 db 
kb.500 Ft). A keretet lefestettem kékre, az üvegre, ami benne van, kagylókat ragasztottam 
pisztollyal.” (angelseth) 
 
“Lefestettem a kívánt színre a keretet, és ráragasztottam a kagylókat. Csináltam nagyon pici 
csigákkal és a képkeret vastagságával megegyezővel. Nagyon szép, ha nem teljesen 
"passzentos", hanem itt-ott lelóg egy-egy szabálytalan alakú kagyló. Egyetlen hátránya, hogy 
olyan hangsúlyos a keret, hogy kis alakot ábrázoló képet lehet beletenni, mert a nagyot 
elnyomná. Egy ismerősöm azonban csak a keretet akasztotta ki, képet nem is tett bele, annyira 
tetszett neki.” (t.eszter2) 
 
“Láttam egy újságban fényképtartó kereteket, ahol a natúr, teljesen egyszerű keretre 
körberagasztottak fahéj- vagy vanília rudakat, szegfűszeget, ánizscsillagokat.” (sally7) 
 
“Nekem a sógornőm olyan kis képet mutatott, hogy egy színes kartonlapra ragasztópisztollyal 
felragasztott keretként méretre levágott gallyakat és kis levelekből, termésekből a gyerekekkel 
képeket alkotott.” (ZITIMI) 
 
“Felragasztod a képeket egy akkora kartonra, amekkorára kerettel együtt szeretnéd a képet. 
Ezután veszel spárgát, méretre vágod és sűrű tapétaragasztóval felragasztod a kép köré. Amikor 
megszárad állítólag megkeményedik, és fa-szerű hatása lesz.” (Cseperke) 
 
“Vékonyabb kötél vagy saját kezűleg sodort spárga ragasztópisztollyal rögzítve. A kép stílusától 
függően, faágak, én karácsonyi "képet" gyártottam termésekből és fakéregből készült a keret. 
Lehet a keret összekötött szalmaszálakból is, a variációs lehetőség nagyon sok” (nekezd) 
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„Erről eszembe jutott, hogy mi a kisfiammal a nagymamájának száraztésztából csináltunk 
képkeretet karácsonyra. Kartonlapra (vastag) felragasztottunk körbe tésztát, száradás után 
aranyfestékkel befestettük és utána még le is lakkoztuk.” (Kissulak) 
 
„Fonalgrafikával nagyon mutatós képeket lehet készíteni. A Színes ötletek sorozatban megjelent 
a technika leírása, a kevésbé ügyesek is könnyen elboldogulnak vele, mert nagyon egyszerű. Én 
színes kartonokkal szoktam készíteni és az IKEAban lehet kapni natúr fenyő képkeretet egész 
olcsón.  
Ha most még igyekeztek és gyűjtetek szép színes faleveleket, akkor azokat különböző 
technikákkal lehet tartósítani és abból is szép kép készülhet” (Arduinna) 
 
”Lányommal rengeteg falevelet gyűjtöttünk hétvégén és arra készülünk, hogy az IKEA-ban 
kapható kis képkeretekbe szép képecskéket ragasztunk. Pergamen-papírt is vettem, lesz áttetsző 
alapra ragasztott levélkép is, ami az ablakba akasztható.” (ZITIMI) 
 
„Mozaikból képet úgy csináltam, hogy először a mozaik darabokat felragasztottam 
hobbyragasztóval vagy ragasztópisztollyal, majd utána a fúga anyagot elkevertem és a közöket 
gondosan betömködtem. Egy szivaccsal a felesleget lemostam. Talán működne kagylókkal is.” 
(horimarika) 
 
„Karton papírból keretet és ragasztottam rá maradék ruhaanyagot, ez azért jó mert akkora 
méretet csinálsz amekkora kell és olyan színűt ami illik a lakásba. Rakhatod falra vagy lehet álló 
is.” (Zizze) 
 
fagyipálcikából 
http://makingfriends.com/sunflower.htm 
 
http://makingfriends.com/frame_rosebud.htm 
 
http://makingfriends.com/frame_pansy.htm 
 
http://makingfriends.com/frame_hearts.htm 
 
pomponból 
http://www.makingfriends.com/frame_pompom.htm 
 
vesszőkből 
http://www.makingfriends.com/framestick.htm 
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Képeslapok 
 

„Férjecském fülig érő szájjal ezt mondta: "De jó! Illatos képeslap!".” (kishaju) 
 
 

 
„Egészen egyedi üdvözlőkártyákat lehet csinálni: színes kartonra levelet, szalvéta-kivágatot, 
csomagolópapír-darabot vagy bármit. . . . rá kell ragasztani, rá kell írni az alkalomnak megfelelő 
szöveget, aztán jöhet a fóliázás és a végén még körbe lehet hímezni pelenkaöltéssel és ebbe lehet 
horgolni. Jól mutat és teljesen egyéni.” (bonzó) 
 
“Ősszel mindig gyűjtök faleveleket (vadszőlő-piros, borostyán-szép zöld) és belőlük harang és 
fenyőfa formát vágok ki, majd lepréselem őket. Ha megszáradtak szép színes papírra ragasztom 
őket és arany vagy ezüst tollal írok rájuk szöveget, pl. karácsonyi versikéket vagy csak 
egyszerűen a "Boldog karácsonyt!" Mindig nagy sikere van.” (kishaju) 
 
„Az alap általában ugyanaz a/5-ös színes szép karton, igényesebb, kettéhajtva. Az elejét kivágom 
valamilyen formában ovális, téglalap, kerek, bármilyen. S lehet díszíteni: mögé ragasztok egy 
más jellegű papírt, s ezen van a teatasak fenyőfa, vagy az articsóka karácsonyi papírokból: 
teatasak hajtogatással a gyönyörűséges teatasakokat, vagy a patchwork egyik tecnikája az 
articsóka, ezzel szintén lehet hajtogatni, különleges, a kreatív oldalon találtok hajtogatásokat. 
Nyitható az egész. 
Vagy most matricafestékkel készítettem már karácsonyfát, s világos színű papírra teszem, kicsit 
megdíszítem. Ajánlom figyelmetekbe a glitter tollat, papírboltokban kapható, csillámos ragasztós 
folyadék van benne, univerzális, mert karácsonykor az ezüstöt, aranyat használom, farsangkor 
álarcokra a pirosat, zöldet stb. Húsvéti tojásra zöldet, sárgát. Lehet vele pöttyözni, rajzolni, 
finom díszítéseket alkalmazni. A képeslapot lehet még díszíteni embossing technikával is, vagyis 
domborítással. Egy speciális eszközzel lehet domborítani a finomabb papírokat, s adnak hozzá 
sablonokat is, de te magad is készíthetsz karácsonyi sablonokat, motívumokat. Nagyon 
különleges.  
Még egy: vettem a kreatív hobbyban gyertya és harangmotívumos nyomdát, kb. 6-7cm nagyok, 
ebből a puha színes gumiból van, lemosható, s arany festékkel lefestve lehet nyomdázni a színes 
merített papírokra, s arany tollal mellé írni a jókívánságokat.” (ibics) 
 
„Épp ma próbáltam ki a képeslapkészítést. Én is nyomdával csináltam, van egy speciális 
folyadék, arra kell különféle színű port rászórni. Maradék port lefújni, majd papírt hátulról 
felmelegíteni. Gyönyörű relief kép lesz, hagyható simán is, de színezhető is.” (ilva) 
 
„A/5-ös színes lap kettőbe hajtva, így kinyitható lesz a képeslap. A belső oldalára egy szép 
karácsonyi kép, vagy esetleg a családról egy kép, a külső lapon a felső részből kivágva egy 
ablak, belülről szalvétából egy függöny, ami két oldalra ki van kötve, így látható, hogy mi van 
belül. Az ablak kívülről kristálycukorral, vagy búzadarával körbeszórva.”(Dettix) 
 
„Gyógyszertárban lehet venni üres fémtubusokat (már ha ad a gyógyszerész néni. . . ), amikbe a 
krémeket töltik. Ezeknek a belseje arany vagy ezüstszínű. A tubusokat szét kell vágni és ki kell 
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simítani, aztán valami hegyesebb szerszámmal a nem-ezüst felére mintákat lehet rajzolni 
(ceruzával is lehet, csak rá kell nyomni). A minta a lap másik felén szépen kidomborodik, aztán a 
lapot bele lehet egy "ablakos" képeslapba tenni. Aztán persze lehet cukorral-sóval díszíteni a 
karácsonyi képeslapot, olyan, mintha havas lenne.  
Tavaly meg olyan képeslapokat csináltam, hogy vettem bordó kartont, abból lettek a kártyák, 
hullámpapírból meg csillagokat meg fenyőfát vágtam ki és azt ragasztottam a külső felére. A 
hullámpapír csíkozása miatt dekoratív, bár nem hagyományos karácsonyi. A boríték is bordó 
volt” (Orsibors) 
 
„Más dolog miatt mandarin héjat felkockáztam, megszárítottam . Ezekből a kis mozaiklapokból 
karácsonyfa mintát ragasztottam szép színes kihajtós (A/5) lapra. Gyertyákat is ragasztottam rá 
szegfűszegből.  
Platán fa kérgéből szintén lehet absztrakt karácsonyfát kivágni, színes rafiával körbetekerni 
(mint egy füzér), papírra ragasztani, kedves versikét írni rá és jókívánságokat.” (kishaju) 
 
„Háromba hajtott papír az elején a megfelelő kivágással és benne egy keresztszemes hímzés, 
amelyhez akár a neten is lehet mintákat gyűjteni, vagy van egy program, amivel tervezni is lehet, 
illetve bármilyen képet bescannelve megjelenik kihímzendő mintaként.” (merc) 
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Gyertya 
 

„Máskülönben egyszerű és karácsony estéjén olyan finom méz illatot áraszt.” (vazi) 
 
 
 

„Vegyél néhány olcsó háztartási gyertyát, vagy lehet kapni kreatívokban, művészellátókban 
tömbviaszt is, esetleg a régi, félig elhasznált tortagyertyák is jók. Végy továbbá egy kisméretű, 
ócska fazekat, lábost, pitlit, például azt a "szégyenmárhogyhogynézki" kávékiöntőt. Szerintem 
vegyél készen kapható, direkt e célra gyártott kanócot is, lelőhelye: ugyanott, mert a "sosem ég 
le" kudarc olyan lehangoló, hogy azért nem érdemes dolgozni. Tedd bele a pitlibe a gyertyákat 
vagy viaszt, egészen lassú lángon (profik forró vízbe állítva csinálják, én nem profi, hanem lusta 
vagyok) olvaszd meg, ha szükséges, halászd ki belőle az előző kanócokat. Van hőálló 
gyertyaöntő formád? Nekem sincs. Van viszont néhány vastag falú kávés poharam, amit azért 
vettem meg, mert olyan csúnya volt szegényke, hogy muszáj voltam valamit csinálni vele. A 
kanócot egy hurkapálcára vagy ceruzára tekerem, így támasztom meg a kellő magasságban a 
pohár szélén. Tehetsz a pohárba, amit akarsz, de vigyázz! Lehetőleg ne éghető anyagot! Száraz 
virág helyett inkább kagylót, üveggyöngyöt, valami ilyesmit tennék bele, de én frászos vagyok, 
folyton attól rettegek, nehogy valami baj legyen. Azután ráöntöm az olvadt viaszt, megvárom, 
míg teljesen megszárad (akár másnap reggelig), levágom a kanócot a megfelelő magasságba, és 
ha nagyon szeretem, akinek ajándékozom, akkor üvegfestékkel még a pohár szélét is kidíszítem. 
Gyertyaöntők remélem nem olvassák, mert a frász jön rájuk, de működik, jópofa, és jó 
szórakozás az elkészítése is. Garantáltan egyedi. Ha viasz helyett gyertya zselét vásárolsz, az 
jobban díszíthető, mert átlátszó, meg színes is van. Egy kis csillámpor, apró gipszfigurák 
mehetnek bele. A gyertyapor az már más tészta. A kanóc ugyanúgy működik, különböző színű 
gyertyaporokat vegyél, és azokat rétegesen öntsed ugyan így pohárba. Óvatosan vágd el a 
kanócot, ha a gyertya a kellő magasságot elérte, nehogy kihúzódjon. Csomagoláskor, szállításkor 
vigyázni kell vele, hogy ne nagyon rázzuk össze, mert tönkre tesszük a művet. Mivel több színt 
kell venned - ez a mintája -, nem éri meg, csak ha több ilyen gyertyát akarsz csinálni.  
A méhviasz a legegyszerűbb, és a legváltozatosabban elkészíthető. Fogod a lapot (lelőhelyei 
ugyanott), és felvágod tetszés szerinti nagyságúra. Kicsi négyzetet összetekersz, is gyertyát 
kapsz. Széles darabból hosszú gyertya lesz, hosszú darabból kövér, átlósan vágott darabból 
"csavart". Ha van rá pénzed, több szín egymásra fektetve tekersz össze, és akkor színes 
gyertyákat kapsz. Fogod a kanócot, és szorosan az egyik oldalához szorítod, és szorosan köré 
tekered a méhviaszlapot, és kész. Vigyázz! Ha hideg törik, ha meleg, ragad.” (vazi) 
 
„Na, gyertyaöntéshez adok egy tuti receptet. Gyertya vagy viasz felolvaszt (kanócot tényleg jobb 
készen venni), lehet tenni bele sztearint (gyógyszertárban kapható), így lassabban ég le. Előtte 
már jégkockának való vizet tegyetek a mélyhűtőbe. Aztán jégkocka elő, konyharuhába tekerve, 
kissé megkloffolni, formába bele (nekünk az IKEÁs műanyagpohár jött be eddig a legjobban), 
kanócot dettó, rá a forró viaszt. Ahogy a viasz dermed, a jég megolvad, eredmény lyukacsos 
gyertya. Nagyon jól néz ki. Arra vigyázzatok, hogy nehogy túl apróra törjétek a jeget, mert akkor 
a viaszban hatalmas lyukak lesznek, és alaktalan lesz a gyertya.” (Palomita)   
 
„A méhviasz gyertyákhoz szeretnék hozzátenni egy ötletet, amit a kreatív hobby katalógusában 
láttam, nagyon tetszett és én is el fogom készíteni. Táblában megvesszük a méhviasz lapot, lehet 
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színes is, pl. piros, háromszög alakura vágunk egy darabot belőle, feltekerjük, s kúp alakú figurát 
kapunk. Ezt lehet díszíteni a kreatív hobbyban kapható gyertyafestő tubussal /tollal/ , nagyon 
klassz figurákká, pl. mikulássá - az egyszerű. Fehér színűvel szakáll, prém, szemöldök, bajusz, 
két kis pici szem. A gyertyafesték egy kicsit felpuffad, s gyönyörű mikulás gyertyát készítettünk. 
S ugyanúgy végigég, tehát használható is.” (ibics) 
 
„Létezik külön színes zselé, de lehet kapni színezőanyagot is. Sőt, illatanyagot is, ami jó 
zselégyertyába.” (vazi) 
 
„Olvasztott zsírkrétával is lehet színezni a hagyományos gyertyát.” (v.judit) 
 
„Tavaly gyertyát párban hoztak a gyerekek, ecsettel belakkoztak és papírra öntött arany-ezüst 
vagy vegyes színes porban megforgattak, üvegbe állítva szárítottuk meg, és szép 
selyemszalaggal párba kötve nagyon szép ajándék volt.” (fröken) 
 
„Tipikus virágos gyertya. A kész gyertyát forró vízben kicsit megáztatod, hogy a külső réteg 
felpuhuljon, abba belenyomsz virágot, akár frisset is (pl. árvácska, stb. ) vagy termést, egy réteg 
viasz még rá, és kész.” (Palomita) 
 
„Én évek óta veszek speciális lakkot, amivel lelakkozom a gyertyát, és csillámporban 
megforgatom, amit papírra szórok ki és így nem pazarolok. Fontos, hogy a gyertya, amit párba 
kötök selyemszalaggal, az egyforma színű, és formájú legyen. Én használok: ezüst, arany és 
vegyesen kevert csillámport. Gyorsan megy a készítése, a gyerekek is meg tudják csinálni, és 
meg nyomunk hozza szalvétát. A sablont félbevágott krumpliból vágom ki, és sűrű festékbe kell 
mártani, utána rányomni az egyszínű szalvétára, és már kész is az ajándék.” (fröken) 
 
„Van egy rakat már nem hordott indiai karkötőm, jó vastag. Ezeket ráapplikálom kívülről 
pillanatragasztóval vagy ragasztópisztollyal egy megfelelő méretű pohárra, amibe gyertyát 
öntök. Csuda egzotikus!” (alienor) 
 
„Tavaly is rusztikusat kapott mindenki, durva madzaggal átkötve, amit ezüsttel lefújtam, meg 
narancs, almakarikákkal.” (zoe*) 
 
„A gyertyatollat mindenféleképpen próbáljátok ki!!! Ez valójában színezett viasz, ami a 
gyertyával együtt elég, és különböző színekben kapható. Nagyon jól mutat az ezüst, arany a 
bordó és kék gyertyákon. Nagyon könnyű vele dolgozni, olyan, mint az üvegfestéknél a kontúr. 
Elég, ha egyszerű köröket, ábrákat rajzolunk, az eredmény csodálatos lesz!” (kisgubanc) 
 
„Én a gyertyaöntéshez wc-papír gurigát használok körülkerítésnek, abba öntöm a forró viaszt, 
meg beleszórom, amit a gyertyába szánok dísznek.” (egi) 
 
„Öntöttem 3 réteget (különféle színekből) gyümölcsleves papírdoboz aljába, így kocka alakú 
gyertyám lett, majd kiraktam az oldalát üvegmozaikkal (Iparművészeti Múzeummal szemben 
kapható a művészboltban) úgy, hogy felmelegítettem gyertya fölött a kockákat és belenyomtam 
picit a viaszba.” (cicavirág.) 
 
„Tegnap megcsináltam az ajándék gyertyáimat, a forró viaszba karácsonyi illóolajat 
csöpögtettem - ragyogóan sikerült.” (M1221) 
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„Nagyon egyszerűen készíthető a hűtőben található műanyag tojástartó segítségével. 
(mosogatószerrel egyszerűen megtisztítható használat után a tojástartó)A lényeg csak annyi, 
hogy vékony kanóca legyen, mert különben gyorsan elég. A kanócot úgy a legegyszerűbb 
belerakni, hogy "beáztatod" viaszba, és az aljára egy kis "csigát" csinálsz, amin megáll a kanóc. 
A viaszt nem túl forrón kell ráönteni, vagy több részletben, és akkor nem olvad le a kanócról a 
viasz.” (andrea.éva)  
 
„Vettem tegnap kicsi - 4cm átmérőjű - terrakotta cserepeket. Ezeket jól beragasztóztam és 
szorosan körbetekertem ezüst-, ill. aranyzsinórral a pereméig. A peremre kicsi csillag alakú 
flittereket ragasztottam. Gyertyatartó és harang alakú karácsonyfa-dísz lesz belőlük.  
Kicsi cserepeket lefestettem ezüstszínű temperával, majd üvegfesték-kontúrral (ezüsttel és 
arannyal) kusza vonalakat rajzoltam rájuk össze-vissza. Ha megszárad, lefújom akril-lakkal, 
hogy tartósabb legyen.” (Arduinna) 
 
„Színes méhviaszlapok kellenek hozzá, legalább két különböző színű. Az egyik lap szélén 
lyukasszunk sütiformával egy mintát, és épen szedjük ki a kieső részt, de a helyére is 
vigyázzunk. A másik lappal is végezzük el ugyanezt. A sütiforma legyen ugyanaz! A két kieső 
részt cseréljük ki egymással. A kanócot a nem-mintás részre rakjuk, onnan kezdjük el csavarni. 
Nagyon szép berakásos gyertyákat készíthetünk így.” (Wya) 
 
„Az utántöltögetést tényleg nem tudom, hogy lehet kiváltani, de én ezt úgy szoktam megoldani, 
hogy a "lyuk" szintjéig hullámos(recés) késsel, amit szinte "ráfektetek" a gyertyára, egyszerűen 
lefaragom a felesleges részeket, és később használhatóak. A hullámos késtől érdekes lesz a 
gyertya felülete. Nekem tetszik így, és ami fontosabb, hogy akiknek készítettem azoknak is.” 
(andrea.éva) 
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Mécsestartók, gyertyatartók 
 

„Akkor is mutatós, ha nem ég benne a mécses, de ha ég, akkor csak a színes kövek 
világítanak, nagyon hangulatos. ” (*zsebi) 

 
 

 
 
" Bébiételes üveget kontúrozóval kipingálni, majd üvegfestékkel befesteni. utána bele lehet tenni 
egy teamécsest. (Persze egyéb befőttes üveg is megfelel) Az üveg száját aranyszalaggal át lehet 
kötni.” (Helpy) 
 
„Kell hozzá fotókarton, és pausz papír, vagy különböző színű genotherm, vagy vékonyabb típusú 
batikolt papír (vagy bármi, ami átereszti a fényt). Szóval a fotókartonból kell a tartó részt 
elkészíteni. Ez lehet hasáb, henger, vagy bármi olyan forma, amit el tudsz készíteni. (a hasáb a 
legegyszerűbb) Miután megrajzoltad a "tartót", változatosan tudod díszíteni. Legegyszerűbb, ha 
a hasáb minden oldalán vágsz egy téglalapnyi lyukat, és ez töltöd ki (belülről ráragasztod a 
fotópapírra) minden oldalát más-más (de lehet egyszínű is) színű általad választott papírral. De 
lehet bármilyen mintákat vágni a fotókartonba, és ezeket kitölteni. Nagyon hangulatos világítást 
lehet velük készíteni.” (sopie) 
 
„Mécsestartókat készítettem a Tesco-ban kapható salátástálkákból, kifestettem üvegfestékkel és 
most zselégyertyát szeretnék beleönteni.” (m.eszterke) 
 
„Nagyon mutatós gyertyát lehet készíteni a narancs vagy inkább mandarin héjából. Úgy kell 
hámozni, hogy csak kb. 1/3-át szeded le és a gyümölcsöt valahogy kibányászod. A héjat 
kiszárítod. Radiátoron maximum két nap. Majd a tavalyi adventi gyertyacsonkokat berakod egy 
üres konzervdobozba. Felolvasztod és beleöntöd a héjba. Ja! Kanócot is praktikus beletenni. Én 
már csináltam ilyet, nagyon szép lett. Olyan kis hangulatos!” (horimarika) 
 
„A kolléganőmtől egy gyönyörű mécses-tartót kaptam. Az is pohárból van, alacsony, öblösből. 
Lehet kapni mindenféle átlátszó színes köveket, ez fel van rá ragasztva, a kövek közötti rész 
gipsszel kikenve, lefestve, a pohár alján pedig filckorong, hogy ne karmolja meg véletlenül se a 
bútort. Akkor is mutatós, ha nem ég benne a mécses, de ha ég, akkor csak a színes kövek 
világítanak, nagyon hangulatos.” (*zsebi) 
 
„"úszó gyertyát" csinálhatsz úgy is, hogy ha nem is salátástálba, de pezsgős. . . kehelybe festett 
víz, ráöntesz kb. 1 cm vastagon (ét)olajat, kivágsz átlátszó műanyag flakonból korongot, 
közepébe vágsz egy pici + alakot, ebbe kanócot (spárga is jó, fennmarad az olaj tetején és ég. 
Díszítheted a vizet tetszés szerint kavicsokkal, kagylókkal. Szerintem jól néz ki, főleg ha a víz 
feltűnő színű, pl. piros. (#andrea#) 
 
„Nem drága, mutatós, és ha belejön az ember, hamar megvan. Fotokartont, és színes 
selyempapírt vettünk hozzá. A fotokartonból kivágtunk egy téglalapot (40+1, 5cm ×10+1, 5cm). 
Felrajzoltuk rá a négy 10×10-es négyzetet, a többi a ragasztás. Utána minden oldalra más-más 
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motívumot rajzoltunk, pl. gyertya, harang, fenyő, hullócsillag, stb. Ezután tapétavágó késsel a 
mintákat nagyon óvatosan kivágtuk. A selyempapírból a mintának megfelelő formát vágtunk, és 
óvatosan ráragasztottuk belülről. Utána a hajtásokat megcsináltuk, összeragasztottuk. Az aljára 
óvatosan egy 10×10-es lapot ragasztottunk. Ezt dupla vastag kartonból, a felsőből akkora kört 
vágtunk ki, hogy egy kis mécsestartó beleférjen.” (V.Tücsike) 
 
„Hát vasárnap este egy tök jó gyertyatartót csináltak. 12x30 cm-es üveglapokat vágott, majd 
indiai száriból ennek megfelelő méretű darabokat szabott. Az anyagot két üveglap közé 
ragasztotta. Az üveglapokat öntapadós fékcsíkkal még egymáshoz passzintotta. A négy ilyen 
anyagos üveglapból téglatestet csinált, amit szintén ezzel az öntapadós fémcsíkkal rögzített. Az 
aljára egy sima üveglap került, és egy nagy gyertyát tett bele. Irtó klassz lett. Azon 
gondolkoztam, hogy ezt akár szalvétával is meg lehet csinálni. Vagy bármilyen szép, és eléggé 
átlátszó ruhaanyaggal.” (maszi) 
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Asztali díszek, ajtódíszek, 
lakásdíszek 

 
„…az egészet valahogy a plafonhoz, csillárhoz kell erősíteni, és kész is a házi gyártású, 

csodaszép, gyantás illatú karácsonyi szobadísz:)” (zoe*) 
 
 

 
„Vettem még terméseket (szerintem szárított narancs lehet, 3 db 270 Ft körül van), ugyanilyen 
színes gránitfestékkel bevontam, és bele színben harmonizáló gyertyát öntöttem. Kerámia 
virágalátétet vettem hozzá, amiben elfér a 3 db termés, azt is lefestettem.” (Miramar) 
 
„Tavaly karácsonyra mézeskalács házikót készítettem, ami porcukor és tojásfehérje keverékével 
volt összeragasztva, ablak, ajtó festve rá és mandulalapocskával (egy kicsit macerás volt, de 
megérte) kirakva a háztető.” (dodeszka) 
 
„Nekem az egyik ablakom (konyha) a kertre néz, így csak az ablak körül van függöny. Ezt az 
üres ablakot szoktam ünnepi hangulatúvá varázsolni. Húsvétkor színes tojásokat függesztek V-
alakban színes szalagokkal az ablakkerethez, karácsonyra vagy harangocskákat, vagy valami 
mást. Az idén száraztészta angyalok fognak készülni, amiket lefújok aranyfestékkel.” (maystar) 
 
„Egy natúr agyagcserép oldalára lehet lepréselt faleveleket, mohát, rafiát, stb. ragasztani, és ezt 
átkötözni egészen vékony sárgaréz dróttal, olyan díszítőfajtával.  
És utána ebbe lehet oázisalapra ragasztani díszt. Na, ez „karácsonyítva”: a leveleket befestem 
aranyra, az oázisba (vagy olajmentes só-liszt gyurmába) meg lehet rakni a terméseket, gyertyát, 
tobozt, fenyőágat, stb., aranyra ezeket is le lehet festeni, stb.” (zsumbi) 
 
„Dekorációnak és ajándékozási ötletnek is tudnám ajánlani a következőt. Vesztek diót vagy 
mogyorót. Egy öblösebb üvegvázába raktok diót, majd arany vagy ezüst dekor-lakkal színeztek 
diókat, mogyorókat. Ez lesz a következő réteg. Újabb dió jön rá, majd a színezett és így tovább. 
Ha kész, szúrtok a közepébe egy vastag, színben passzoló gyertyát. Ha ezüstöset csináltok, akkor 
ezüstszínű szalagot köttök a váza peremére, ha aranyat, akkor aranyszínű szalagokkal 
dekoráltok.” (nagynyuszi) 
 
„Szárított narancs, alma és citrom karikákból készítettem ajtódíszt. Kell hozzá egy vékony 
rézdrót, erre lehet fűzni a karikákat, és egy általad választott, a gyümölcsökkel harmonizáló 
színű széles szalag. A koszorút nem érdemes túl nagyra készíteni, mert a vékony drót nem bírja 
olyan jól a súlyt. Miután felfűzted, a drót végére, ahol összefűzted, oda tudod rögzíteni a 
szalagot. Nem szükséges, hogy simák legyenek a gyümölcsök, mert jól mutat, ha kicsit 
hullámosak a karikák. Remélem sikerül örömet szerezni, nálunk mindig nagy sikere volt.” 
(andrea.éva) 
 
„Az aszalt gyümölcskarikákat ha meguntátok, akkor befested , ízlésesen elrendezed egy 
üvegtálon és illóolajat csepegtetsz rá.” (Beayutiful) 
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"Illatozó narancsot: szegfűszeget szurkáltam bele szép mintában, fahéj-rudat erősítettem rá, 
átkötöttem raffiával és felakasztottam.” (carminna) 
 
„A mi díszünknek hurkapálca vagy valamilyen ág az alapja, ezt szoktuk kereszt vagy dupla 
kereszt formában összekötözni, s ebből kettőt hármat cérnával, szalaggal egymás alá lógatni. A 
pálcákra valami zöld növényt kötni, vagy eleve leveles ágból csinálni, az elágazásokat pedig 
fokozatosan telipakoljuk spirálisan vágott narancshéjjal, termésekkel, bogyókkal, itt-ott 
masnikkal. az egészet valahogy a plafonhoz, csillárhoz kell erősíteni, és kész is a házi gyártású, 
csodaszép, gyantás illatú karácsonyi szobadísz:)” (zoe*) 
 
„Tavaly nagy sikerem volt asztaldíszekkel: kicsi (7-10 centis), díszített agyagcserepet (kb. 150 Ft 
az Obiban) kitömtem olajmentes só-liszt gyurmával (így nem büdös, még most sem), és abba 
tűztem nagyon szép antikolt arany kockagyertyát, és utána mindenféle fűszerrel (babérlevél, 
szegfűszeg, borókabogyó, bors, mazsola), pucolt dióval díszítettem a fennmaradt tésztafelületet, 
de ezeket előtte egyenként lefestettem legolcsóbb arany temperával. Mivel nem kell vízállónak 
lennie, és mattan szebb is, az akril-lakk lemaradt róla, és gyönyörűen mutatott az asztalon!!!” 
(zsumbi) 
 
„Tettem girlandot az étkező ajtaja fölé, mivel ez volt a vágya, s gondoltam nem csak karácsonyra 
kéne, hogy készen legyen. Kaptam hozzá egy csomó borostyánt, hosszabb ágakkal, azokat 2 ívbe 
kötöttem, tettem rá pár mézeskalácsot, piros kreppből bogyókat, meg középre fél citrom egybe 
hagyott héjából, meg gyöngygombból készített csengettyűfélét.” (zoe*) 
 
„Egy jó hosszú, nem túl vastag borostyánágat veszek, az üveg aljánál ragasztópisztolyozni 
szoktam, majd, egyszer körbetekerem alul, aztán spirálosan fel a nyakáig, itt-ott még egy-egy 
pötty ragasztóval, nyakánál szintúgy, ott is körbetekerem még egyszer. Lehet ezt is apró 
termésekkel, arany-ezüst szalaggal is bódítani, de magában is aranyos:)” (zoe*) 
 
„Rengeteg szuper ötletet lehet belevinni szerintem az ajtódíszbe, pl. szalma-vagy 
vesszőkoszorúra lehetne rakni szárazvirágokat, vagy terméseket, megbolondítani egy kis 
mohával, díszítődróttal, masnival, stb. Tél lévén szerintem, ez passzol igazán. Textilből is 
lehetne fonott koszorút is csinálni. Vagy egy kerek/koszorú oázisra vagy hungarocellre 
ragasztgatni terméseket, apró szárazvirágokat, búzakalászokat, konyhában használatos 
szárazterméseket, vagy be lehetne tekerni szalaggal, és arra tenni valamit, meg lehetne 
próbálkozni gipszkoszorúval, és azt kifesteni - ez persze törékeny, és jól fel kell erősíteni, aztán 
itt van még a papírmasé is, vagy ágakból készíteni keretet/rácsot és azt kidíszíteni mindenféle 
"természet ajándékaival".” (zsumbi) 
 
„Láttam olyat, hogy harmonizáló három kitömött 'kígyót' fontak koszorúba és apró öltésekkel 
rögzítették, ahol kell, aztán a csatlakozást egy szép nagy masnival takarták el. Nagyon egyszerű, 
de nagyon hangulatos.” (Dorka28) 
 
„Létezik egy anyag, fa quilling-ként találhatod meg, amiből a fali-díszeket is szokták csinálni, 
meghajlítják, pácolják, esetleg lakkozzák, tűzőgéppel lehet összefogni, és ehhez szárazvirágot 
használva szép ajtódíszt is tudsz csinálni.” (Athalie) 
 
„Nekem az jutott eszembe (lehet hogy kissé sablonos) hogy virágkellékes nagykereskedésből 
vegyetek oázist és szárazvirágot 3-4 félét, meg esetleg gyertyát a közepére, és abból készítsetek 
asztaldíszeket. Csak bele kell tűzködni a virágot az oázisba.” (csillagkor) 
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„És ha anyagot vennél pár métert? Azt 20-30 centisre vágni, beszegni. Utána nagy masnikat 
kötni félméterenként. Ez főleg akkor lenne mutatós, ha hosszú asztal lenne és végig lennének 
rajta a masnik. Egy esküvőm láttam ilyet. Az nagyon elegáns volt.” (horimarika) 
 
„Nagyobb poharakba díszt csinálni? Mondjuk: homok, vagy valami színes izé, bele egy gyertya, 
köré kis kagylók, kövek?” (bkata.2) 
 
„Üveg kelyhekbe virágfejeket tehetnétek. Csak víz kell alá, a virágok pedig úszkálnak. Át lehet 
látni felette, nem foglal sok helyet. Az üveg lehet fagyis kehely, vagy salátás tálka.” (kisgubanc) 
 
„A cserepes ötlet: a cserépbe tett oázisba szúrt virág, masni, esetleg gyertya mellett ott viríthat a 
tábla az évszámokkal. Kevésbé kreatívoknak sem nehéz ezt megcsinálni!” (BMaya) 
 
 
http://www.sulinet.hu/eletmod/advent/9.htm 
 



 27

Decoupage 
 

„Sima dobozból kincsesládikát készítettem úgy, hogy bevontam sima barma csomagoló 
papírral, belsejébe csináltam egy-két rekeszt, tetejére rádekupázsoltam egy szép szalvétát. 

egy kislánynak lesz karácsonyra. teszek majd bele gyöngynyakláncot, karkötőt, 
csecsebecséket.” (zoe*) 

 
 
„Kreativ Hobbiban vettem kőhatású festéket (de azóta van már velúr hatású - én most ezzel 
szemezek- és csomó más is) Ezt szoktam színezni pasztell színekkel, és felviszem egy gipsz 
képkeretre (ezt is lehet ott készen is kapni, de formát is hozzá). A gránit festék eltűnteti az 
apróbb hibákat, sérüléseket, és bár nem olcsó (690 Ft azt hiszem), de kb. 5-6 db képkeretre, 
illetve más apróságra elég. Utána a képkeretbe lehet simán képet is tenni, de én csináltattam 
képről gravírozást, és nagyon szép összhatása lett.” (Miramar) 
 
„Hobby boltban vásároltam gipsz-kiöntő formát, amellyel képkeretet készítettem. Ebbe szalvéta-
technikával ragasztottam bele szép szalvétákat, a fehér gipsz széleket pedig a képpel 
harmonizáló színnel festettem le, majd az egészet akrillakkal fújtam le. Az idén is szeretnék 
hasonlót készíteni, de arra gondoltam, hogy régi naptárból kivágott képecskéket használok fel, 
amelyek különben is tetszettek.” (maystar) 
 
„A keret antikolására van ötletem, azt már régen kipróbáltam egyszer. Kell hozzá két ellentétes 
színű (sötét, világos) akril festék és az antikoló vagy repesztő lakk. A lényeg, hogy a rétegek 
alaposan megszáradjanak. Először egy festék, utána a lakk és a végén a másik szín. Az alsó szín 
fog kikandikálni repedések formájában. Elvileg magát a képet is lehet, de olyan alapanyagot még 
nem láttam.” (horimarika) 
 
„Szalvétatechnikával készült képet is tudsz repesztőlakkal antikolni.” (Arduinna) 
 
„Én olyan láttam szalvéta mozaik gyanánt, hogy eltépkedik (elvagdossák) a szalvétát darabokra, 
és abból rakják utána össze a képet, a darabkák között kis hézagok (repedések?) vannak.” 
(camea) 
 
„Én mióta megtanultam szalvétázni, elsősorban gyertyákat díszítek. A mintát ki kell vágni, és 
erre a célra szolgáló gyertyalakkot kell a dekupázs-ragasztó helyett használni. Csak alkoholban 
oldódik, tehát ecsetmosáshoz ezt kell használni, viszont nagyon gyorsan szárad. Mikor 
megszáradt, az egész gyertyát le szoktam lakkozni, hogy egyenletesen fényes legyen. Eddig csak 
név- és születésnapra gyártottam, de karácsonyi mintákkal karácsonyra is fogok készíteni.” (ciss) 
 
„A repesztő lakkal kapcsolatosan: talán egy dolog nem hangzott még el, amit nem árt tudnod: a 
fémes hatású festékek nem repednek meg, azaz ezeket csak alsó rétegként lehet használni.” 
(bfedit) 
 
„Én is pannoncoloros ragszató lakkot használok (átlátszó edénykében van), még sosem 
higítottam. Egyszerűen felkenem a szalvétára, és kész is vagyok vele.” (nünüce)  
 
„Én évek óta csinálok decoupage technikával dolgokat, még Franciaországban bukkantam rá. És 
nemcsak szalvétát használhatsz, más papír is jó, igaz, a söralátét már nem ajánlatos:) Jelenleg a 
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régi karácsonyi díszeinket varázsolom el, akril és gránit festékkel egységes árnyalatúra lefestem 
a tarka díszeket és a régi karácsonyi csomagolópapír-maradványokból vagdosok ki, azt 
ragasztgatom rá. Kicsi mintákat kell vágni, mert ha a teljes felületet fedem minél vastagabb a 
papír, a gömbforma miatt értelemszerűen egymásra hajlik és gyűrődik. Ilyenkor kis 
háromszögben kivágom az egymásra hajló részt, úgy illesztem. A kész gömböket arany 
csillámmal, lakkfilccel, flitterrel, festékkel, tortapapíron átfújt arany dekorsprayvel tovább 
díszítem, bolondítom. A decoupage-hoz lehet kapni ékszerlakknak, más gyártónál 3d effect-nek 
nevezett végső, domborúbb, fényesebb felületet adó kiegészítőt, ezzel is ki lehet emelni a 
formákat.” (chatcatbri) 
 
„Idén én szalvétatechnikával készítek tálcát és poháralátétet, mindenféle gyümölcsös szalvétából. 
Kimaradt fehér csempére is ragasztottam, ezek nagyon jók edényalátétnek. Arra is gondoltam, 
hogy készítek ilyen csempéket karácsonyi motívummal az ünnepi asztalra is.” (kisgubanc) 
 
„Mindig csak a szalvéta legfelső rétegét használd! Amikor a lakkozott felületre ráteszed a 
szalvétát, óvatosan simítgasd a képet közepétől a széle felé haladva (hogy a ráncok eltűnjenek), 
mert nagyon könnyen szakad! Az alálakkozásnál gyors legyél, mert hamar szárad. A teteje 
lakkozásnál szintén arra figyelj, hogy nagyon könnyen szakad! Jó munkát!” (soroks) 
 
„A CD-ből készíthetnél poháralátétet, vagy vadabb hangulatban lehet decoupageolni” (Jazzica) 
 
„Decoupage technikával gyakorlatilag mindent be lehet szalvétázni. Én kezdtem fadobozzal, 
majd kavicsokkal, majd cseréppel, majd tálcával, majd megint sok fadobozzal.” (horimarika) 
 
„Nem érdemes sötét alapra világos mintát tenni. Sose szép. Be kell festeni a minta alatt vagy az 
egészet.” (horimarika) 
 
„2 eltérő színű hobby festék vagy akrilfesték szükséges még. Lealapozod a keretedet az egyik 
színnel, általában ez a világos. Száradás után rákened a repesztő lakkot. Én is DEKA-t 
használok, nekem az a 1, 5 órás várakozási idő jött be leginkább. Szóval kb. 1, 5 óra után 
rákened a másik festéket. Gyorsan, és mindig egy irányba húzogatva, egy rétegben. Ahol látod, 
hogy már reped, oda nehogy ráfess még egyszer, mert akkor befeded a repedést.” (camea) 
 
„A decoupage ragasztó simán kiváltható a jóval olcsóbb tapétaragasztóval, és lakknak is az 
olcsóbb lakkok is simán jók.” (Athalie) 
 
 
Domború decoupage 
 
„Szóval, nagyjából körbevágtuk. Ha a ráragasztott szalvéta is kicsit már száradt, elkezdhetjük a 
domborítást. Ez kézi meghajtással történik. 'Masszírozni' kell. Vigyázzunk, ne szakítsuk el a 
szalvétát. Lehet a kontúrokat valami tompával benyomkodni. Ha a forma megvan, akkor 
pontosan körbe kell vágni, késsel vagy szikével. Ezt kell ráragasztani az alapra (pl. a cserépre). 
Mivel a gyurma fehér színű, nem kell alá festeni. A ragasztás lehet hobbyragasztó. A gyurmából 
sokkal kevesebb kell, mint gondolnánk. A maradékot pedig mindig visszazárni!! Levegőn 
szárad, tehát, ha nem akarjuk, hogy kárba vesszen, mindig zárjuk! Ha kész, rajta van a minta, 
akkor lehet átlakkozni.” (horimarika) 
 
http://forum.index.hu/forum.cgi?a=t&t=9058879&uq=2117 
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Szappankészítés 
 

„Az unokahúgaimnak pedig belenyomtam a közepébe 1-1 kis kőből készült kis figurát is 
(elefánt, teve, csiga, amit épp kapni lehet kőboltban), amikor az első réteg szappan félig 

kihűlt már; így nekik volt egy kis plusz meglepetés, ha rendesen használták a szappant!:-)” 
(cicavirág.) 

 
 
 

„Én öntöttem már szappant a magam "egyszerű" módján: Vettem színes glicerinszappanokat 
(Bodyshop, Blue Nature), egy régi edényben megolvasztottam (víz fölött, csak vigyázni kell, 
nehogy a pára belecsöppenjen), és formába öntöttem. Formának a papírdobozos üdítők levágott 
tetejű dobozát használom - az 1 literes doboztól a 2 decis szívószálasig mindent kipróbáltam, 
attól függően, hogy mekkora vagy milyen formájú szappant akartam. Ezekért a dobozokért nem 
kár, nyugodtan szét lehet őket tépni, ha kihűlt a szappan, és akkor nem kell bajlódni a 
kiszedéssel. És egy kis plusz: a szappanokat 2 színből öntöttem ki, egyszerűen be kell önteni a 
dobozba 1 réteget az egyik színből, majd miután kihűlt, rá a következő réteget. Ezzel a kezdő 
módszerrel nem nehéz a dolog, csak mindig légy türelmes: ha túl gyorsan öntöd, a szappanban 
buborékok lesznek! Sok sikert, kezdj neki nyugodtan! A szappant érdemes rögvest 
belecsomagolni átlátszó háztartási fóliába, még mielőtt valami baja lesz. :-)” (cicavirág.) 
 
„Én még tettem bele régi maradék szappanokból darabolt kis kockákat. Mutatós lett. És a 
türelem tényleg fontos. Én fém sütiformákba öntöttem. Ha kihűlt, némileg összement és könnyen 
kijött.” (horimarika) 
 
„Mikróban meg lehet olvasztani, de érdemes kicsire összetörni, és egy kevés vizet tenni hozzá. 
De tényleg nem sokat. Én kókuszosat csináltam (kókuszillóolaj + kókuszreszelék), meg 
levendulásat (szárított levendulavirággal).” (Palomita) 
 
„Szappant önteni nagyon egyszerű. Kézműves boltokban lehet kapni szappantömböt, vagy 
egyszerűen összegyűjtöd a maradék szappanokat. Ezt mikróban, vagy forró víz felett 
felolvasztod, hogy folyékony legyen. A kézműves boltokban kaphatsz kiöntőformát, de a 
gyerekek homokozó formái is tökéletesek. Színezéket is lehet kapni, és illóolajjal illatosíthatod 
is.” (Arduinna) 
 
„Fogalmam sem volt róla, hogyan kell csinálni, de megpróbáltam lereszelni sima akármilyen 
szappant, és megmelegíteni - na ez nem oldódik fel, viszont remekül formázható, mint a gyurma. 
Lehet belőle formákat, golyókat készíteni, beleforgatni összetört kamillavirágba, lehet bele 
keverni citrom, narancshéjat, szegfűszeget, stb. Én például belenyomkodtam halacskás, kagylós, 
csigás gipszformába, beraktam a hűtőbe, és amikor lehűlt, kiszedtem belőle. Egy papírtálcát 
megszórtam kamillavirággal, és beletettem a tengeri dolgokat, vagy kis kosárban ajándékoztam 
barátnőimnek.” (Miramar) 
 
„Tegnap szappant "öntöttem". A lereszelt, felmelegített, narancshéjjal megbolondított szappanos 
masszát jégkockakészítő edénybe öntöttem és különböző gyümölcsformájú szappant kaptam.” 
(Helpy) 
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„Ha átlátszó szappant tudsz csinálni, abban jól mutathat a kisebb kagyló, vagy préselt falevél is.” 
(cseperke) 
 
"A létező legolcsóbb szappant használtam (4db. 130Ft), de ma megpróbálkozom valami mással 
is, mert ez rettentő szagú, hiába tettem bele illóolajat. A reszeléket beletettem egy edénybe és a 
gázon melegítettem hozzáadva egy kis vizet. Nem kell túl sok, mert akkor nagyon ragadni fog a 
már elkészült szappanka. Amikor szép folyós lett, akkor tettem bele a feldarabolt narancshéjat, 
szegfűszeget. Ma a fehérbe egy kis kókuszreszeléket fogok tenni. Valahol olvastam, h. kamilla 
virágot is lehet. Nos én biztosan kipróbálok mindent, mert most eléggé benne vagyok. Azon 
töröm a fejem, hogyan tudnék még változatosabb formákat önteni (sütiforma, esetleg 
homokozójáték) bár nekem ez a jégkockakészítő nagyon bevált, csak az a baj, h. elég nehéz. 
Beraktam a fagyasztóba kb. fél órára és így nagyon hamar ki tudtam őket szedni a formából. Az 
olajozást próbáltam. de csúnya barna foltot hagyott a szappan tetején (színtelen illóolajat 
használtam). A folpack meg szerintem csak nagyobb formáknál jó, a kicsiken csúnya gyűrődést 
hagy és eltakarja az apró mintákat. De ez a fagyasztás, ez bevált! A mostani adagot kamillásra 
csináltam. Ez szinezőnek is jó, ha fehér szappanból sárgásat szeretnétek. Csak az illattal vannak 
még problémák, mert ennek már kicsit jobb a szaga, de nem az igazi.” (Helpy) 
 
„A szappanmárka mindegy, sima Tesco-s szappan is jó. Úgy kell olvasztani, mint a csokit, gőz 
fölött. Tedd a szappant befőttes üvegbe és azt egy nagyobb vízzel teli edénybe! A "profik" előre 
lereszelt szappanból, ahhoz való festékkel dolgoznak. (Mindez Hobby boltokban beszerezhető 
pici formákkal együtt.) Én maradtam a kevésbé profi módszernél, de tettem vizet a 
szappanreszelékhez, amit ugye nem javasolnak. Csak így vált folyóssá, önthetővé. A 
jégkockatartó volt a kiöntőformám, de így is csodás szappanjaim lettek. Jó kotyvasztást!” 
(Helpy) 
 
„Én most nagy kedvet kaptam a szappanöntéshez, azt hiszem veszek átlátszó szappant 
összeöntöm színezem, van egy csomó kagylóm, azokból is teszek bele, és nagyobb darabokat 
öntök belőlük. lehet hogy rétegesen csinálom majd.” (xstream) 
 
„A szappanöntésről: Felolvasztani (gőz fölött nem tudom, hogy sikerülhet?!) és öntőformába 
tenni. Ez lehet sütiforma, gipszöntő forma, szappantartó, margarinos doboz. Én akkor a maradék 
szappankáimat egyesítettem és öntöttem egy szappantartóba. Száradás közben zsugorodik, tehát 
viszonylag könnyen kijön. De ha szép átlátszó tömböt vesztek a boltban, abba érdemes tárgyakat 
tenni: gyöngy, levelek, kagylók, magok. A maradék szappanra nálam ügyesebbek azt mondták, 
hogy kockára vágva beleszórni a felolvasztott szappanba. Tehát nem elegyíteni. Hát ezt nem 
próbáltam. Szerintem vannak itt, akik gyakorlottabbak. Bár mindenki kezdőként kezdi. Hát egy 
kevés vizet tehetsz hozzá, főleg, ha maradékot olvasztasz fel. Én konzerves dobozban, 
közvetlenül a legkisebb gázlángon olvasztottam. Mikróban is lehet.” (horimarika) 
 
www.soapexpressions.com 
http://www.noklapja.hu/cikk.php?id=9&cid=3908 



 31

Üvegfestés 
 

„Vettünk üveg bögréket, poharakat, valamint üvegfestéket. Nagyon klassz képeket, neveket 
stb. lehet ráfesteni. Mindenki örült neki. Kolléganőim is azt kaptak tőlem. Így mindenkinek 
egyedi névvel ellátott bögréje van. Lányom festegetett képeket is, ezekhez vettem keretet.” 

(Mátra) 
 
 
 

„Az üvegfestéssel tükröt is lehet festeni, én a fürdőszobát dekoráltam ki így!” (caterina2) 
 
„Kezdőknek talán az a legegyszerűbb, ha az adott felületet teljesen bekened az üvegfestékkel, 
vastag ecsettel, egyenletesen (könnyen foltosodik), majd ha megszáradt (különben feljön a 
festék, ugyanez igaz a második rétegre is), kontúrfestékkel szép kis mintákat festeni rá. Pl. 
cirádák, levelek, indák, virágok, stb.” (Palomita) 
 
"Most az üvegfestéssel próbálkozom, és ilyen képeket szeretnék Karácsonyra is ajándékozni. 
Úgy gondoltam, hogy az üvegre festek (van már pár mintám) és veszek keretet hozzá." (Fanni02) 
 
"Üvegfestést eddig kétfélét próbáltam: karácsonyi mintát mécsestartóra. Karácsonyi szalvétát 
raktam a belső oldalára, és vékony kontúrfestékkel átmásoltam a mintát, azután színes festékkel 
kitöltöttem. Majdnem profi munkának látszott, főleg annak, aki nem ért hozzá. Én minden esetre 
büszke voltam az eredményre. Lehúzható üvegfestékkel műanyag dossziéra rajzoltam nagyobb 
télapót meg angyalt. Ugyanúgy az átlátszó dosszié alá tettem a mintát, kontúrral körberajzoltam, 
színessel kitöltöttem, azután vártam egy napig, hogy megszáradjon - és nem jött le. Elszakadt. 
Nem baj, üvegfestékkel javítható, újabb napot vártam, megint nem jött le. Beraktam hűtőbe, 2 
napig vártam, azután úgy, ahogy lejött, nem valami tökéletesen, de akkor is lehúztam, - emeleten 
lakom, alulról nem látszott, hogy barkács munka, csak hogy van valami színes az ablakban. A 
tanulság szerintem az, hogy nem mindegy, milyen fóliára csinálja az ember, az átlátszó genoterm 
ezek szerint nem megfelelő." (vazi) 
 
"Én mindíg lefűzhető tasakon csinálom. Kicsit porózus felületűt vegyél, arról mindig lejön. Ja, és 
szerintem nem szabad sajnálni a festéket, az én figuráim mindig kis tömzsik, de sosem 
szakadnak el." (Jazzica) 
 
"Az igaz, hogy több festéket kell felvinni, mintha mondjuk valóban csak festegetnél, mert ha túl 
vékony, akkor szakad, meg összeragad, amikor húzod le." (camea) 
 
"Az üvegfestésről jutott eszembe, hogy a múltkor nagyon szép festett poharat láttam. Kell hozzá 
öntapadós matrica, üvegfesték (a hagyományos, nem a lehúzhatós) és szivacs. A matricát rá kell 
ragasztani a festeni kívánt felületre, a szivacsot bemártani a festékbe, és óvatosan rányomkodni 
az üvegre. Ha elég óvatos az ember, akkor nem folyik el a festék és "szivacsmintát" hagy a 
felületen. Utána le kell húzni a matricát és kész :))" (*zsebi) 
 
„Én írásvetítőhöz használt fóliára szoktam festeni sima üvegfestékkel. Amikor megszárad, 
körbevágom és egy gombostűfejnyi "blue tack" nevű ragaccsal rögzítem az ablakra. 
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Természetesen kontúrozót is használok. Azért szeretem, mert bármikor átvariálható az ablakon 
(a kisfiam is rakosgatja) és a sima üvegfesték olcsóbb a matricásnál és a hatás ugyanolyan.” 
(Helpy) 
 
„Cellux-szal szoktam rögzíteni a sablont, és indigóval másolom a zsírtalanított üvegre a kontúrt. 
Ha poharat, v. nyitott dolgot készítesz, akkor a belsejében rögzítve egyből kontúrozhatod. Ha 
oldószeres festéket használsz, az oldószert kell megvenned, ezzel lehet lemosni. Kontúrozás után 
nem sokkal, mikor kicsit már száradt, fogpiszkálóval, fültisztító pálcával igazíthatsz rajta.” 
(hangyalány) 
 
http://kep.tar.hu/uvegek 
http://uvegfestes.lap.hu/ 
http://www.8ung.at/malvorlagen/WindowColor/window-color.htm 
http://www.wyzlic.de/toplist/toplist.htm 
http://www.bucilla.com 
http://www.helena.ludwig.name/Kinderwelt/Diverse%20Seiten/malbuch%20Startseite.htm 
www.sweetnews.de/coloringbook/ 
http://www.ila.com/glass.htm 
http://inetcom.hu/piglet/windowcolor/windowkezdo.html 
http://www.sewandso.co.uk/ran628-0.html 
http://www.stencil-library.com 
http://sesselpupser.net/Malvorlagen/Weihnachten/index.shtm 
 
http://www.ila.com/glass53.htm 
http://www.jolaf.com/conreyn/mirrors_complete.html 
http://www.ginevra2000.it/Disney/Color/Index.htm 
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Naptár 
 

„Én most karácsonyra saját magam által készített naptárat fogok ajándékozni a 
családtagjaimnak. A szülőknek a gyerekekről és a családi rendezvényeken készült fotókból 

válogatok.” (Sofie) 
 

 
 

„A naptár-témával kapcsolatban van egy olyan ajándékötletem, amit egy barátnőmtől kaptam 
egy régi karácsonyon. Minden hónaphoz keresett egy olyan fényképet közös élményeinkből, 
vagy sajátjaiból, ami valahogy köthető volt az adott évszakhoz, vagy hónaphoz. A hónapok-
napok nevét-számát filctollal maga írta kézzel és szalaggal fűzte össze a lapokat.”(Flári) 
 
„Én egy pár éve a férjemnek saját készítésű fényképes naptárt ajándékoztam. A4-es nagyságú 
12+1 db (12 hónap + fedőlap) kartonlapot választottam (színes is lehet, mind különböző vagy 
mind egyforma ízlés kérdése). Választottam 12 olyan fényképet amin mind a ketten rajta 
vagyunk. Minden egyes oldalra ragasztottam egy fényképet , számítógép segítségével 
"megszerkesztettem" a hónapokat és azt szép karakterekkel kinyomtatva a kép alá ragasztottam. 
Előre tettem egy áttetsző lapot hátulra pedig egy vastag kartont, hogy az egésznek tartása legyen, 
végül pedig nyomtató / fénymásolónal összefűzettem. Nagy sikere volt ám. Kimondottan 
személyre szóló ajándék és egyedi. Ilyet biztos, hogy más nem ajándékoz neki. Sok sikert annak, 
aki belevág.” (Tikis) 
 
http://www.dltk-cards.com/calendar/user/index.htm 
http://www.aubade.com/uk/html/calendrier.html letölthető naptár fiúknak 
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Italok 
 

„Régen a Nagyikám szokott csinálni mindenféle likőröket, akkor még nem voltak ilyen 
különlegességek” (vazi) 

 
Variációk Bailey’s-re: 
 
Gyors "Bailey-s" recept, amit Tupperware bemutatókon szoktak a csajok összerázni: 2 dl tej, 0. 5 
-1 dl rum, két-három kiskanál Nescafé (bár ez a capuccino-por sem rossz ötlet), két-három 
kiskanál neskakaó és 1 csomag tejszínhabpor. Rázogatni kell, jégkockára önteni és iszogatni. 
Garantáltan jó hangulatban telnek a bemutatók!  
Én különben valami gyümölcsös likőrön töröm a fejem. A gyógyszertárban vegyek hozzá szeszt, 
vagy alkoholt, vagy valami mást tegyek bele? Attól félek, ha valami kommersz nyavalyát rakok 
bele, akkor fejfájást okoz, ha meg valami márkásat, akkor meg fölösleges "pancsolnom". 
(ZITIMI) 
 
„BAILEYS Végh Gabi módra (Vértesi Kati révén) 
 
Hozzávalók:  
2 dl konyak vagy whisky 
2 csomag vaníliás cukor 
15 dkg porcukor 
2 csomag (esetleg ízlés szerint több) vaníliás vagy csokis cappuccino 
2 tojás sárgája 
3 dl tejszín 
 
(Szerintem túl sok benne a cukor de kevés az alkohol) 
A két tojássárgáját kikeverjük a porcukorral, vaníliás cukorral, hozzáadjuk az előzőleg kevés 
forró vízben feloldott cappuccinót, simára keverjük a tejszínnel, majd - a kicsapódás elkerülése 
érdekében - habverővel kevergetve cseppenként hozzáadjuk az alkoholt.  Jól lezárt üvegben 
esetleg megéri a következő hetet.  
 
Saját tapasztalatok: 
Igaz, hogy nem baj, ha kevesebb a cukor és több a szesz. Nálam jól bevált az Irish Cream 
ízesítésű Cappuccino, de mindig többet használtam 2 csomagnál.” (ciss) 
 
„Rögtön iható  
7 dl rum 
3 dl kávé 
1/2 l tejszín 
3 tubus sűritett tej 
jól rázd össze, hűtsd le, jéggel nagyon finom” (hladybird) 
 
„0, 5 l konyak (vagy whiskey) 
8 dl habtejszín 
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4 tubus sűrített tej 
2 csomag vaníliás cukor 
3 dl feketekávé (de ki is maradhat) 
2 evőkanál kakaó 
Ezeket összekeverni és hidegen összeönteni.  
Kb. 2 liter lesz belőle.” (Dettix) 
 
„2dl rum (én whiskey-vel szoktam) 
2csomag (130 gramm) capucchinó-por 
2csomag vaníliás cukor 
3dl tejszín 
1 evőkanál porcukor 
2 tojássárgája 
A tojássárgákat el kell keverni a porcukorral és a vaníliás cukorral,  
egy kicsi rumot megmelegíteni, és ebben feloldani a capucchinó-port. Majd ezt összekeverni a 
cukros tojássárgájával és a többi rummal, majd a tejszínnel. Nem kell felverni!” (Sofie) 
 
"kb. 1 dl forró víz 
3, 5 dl whiskey 
2, 5 cs. cappuccinópor 
Így 17 %-os lett kb 1, 2 liter. A jégszekrényben tartom (ezt javasolták), minden nap 
összeráztam." (M1221) 
 
"3, 3 dl kommersz whisky  
3, 2 dl habtejszín 
2 tubus sűrített tej 
1, 5 dl finom feketekávé  
1 evőkanál instant kakaó 
1 csomag vaníliás cukor vagy 1/2 ampulla vaníliaaroma.  
A kakaót a feketekávéval csomómentesre keverjük és hidegen a többi hozzávalóval jól 
összekeverjük. Kb. 1 l lesz belőle. Próbáld ki tejszínes mogyoró-aromával, illetve kávé, kakaó és 
vanília nélkül is! A tejszínt fel is lehet forralni, majd lehűteni, édesszájúak részére megcukrozni 
(vagy több sűrített tejet használni), whisky helyett pedig vodkával vagy gyógyszertári tiszta 
szesszel készíteni." (bigacsiga2) 
 
 
Martini 
 
„3nagy üveg és 3 kicsi üveg lett. Fincsi, nagyon! Csomagolópapírra, melyet gyertyával 
körbeégettem, hogy olyan "régies" legyen, ráírtam a receptet és azt ragasztottam az üvegre! 
Apósomék a nyár derekán ittak belőle utoljára, tehát elég jól el is áll.  
3, 5 l vizet fel kell forralni 1. 5 kg cukorral, majd szobahőmérsékletűre visszahűteni. Ezután kell 
összekeverni a többi hozzávalóval: 0, 5 kg rizs (igen rizs! )1 mokkáskanál őrölt fahéj, 
ugyanannyi őrölt szerecsendió és szerecsendió-virág (én ezt tavaly kihagytam, mert nem volt 
otthon, egy fél mokkáskanna szerecsendióval többet tettem bele. ) 1 mokkáskanál borsikafű, 1 
mokkáskanál őrölt gyömbér, 1 mokkáskanál kurkuma, 5 szem szegfűszeg, 5 szem szegfűbors, 2. 
5 dkg élesztő, 1 citrom leve. Idén azt tervezem, hogy aszalt gyümölcsöt is teszek bele, meggyet, 
ananászt, vagy narancsot. A keveréket egy állandó hőmérsékletű helyre kell állítani. Jól fedjétek 
le és egy akkora edényt keressetek, (vagy két ötliteres üveget, amit a hentesnél meg lehet venni, 
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mint kiürült mustáros üveg a műanyag tetejével együtt!!!!)amibe kényelmesen belefér, hogy ne 
legyen csurig! Vigyázat, ne a hálószobába kerüljön, mert még lefedve is egy kissé átható illatot 
áraszt magából. Nem kellemetlen, csak annak aki utálja, de picit húzhatja a párunk az orrát, 
főleg, ha olyan "vadászkutya-orral" van megáldva, mint az enyém. Hat hét után lehet először 
megbolygatni, viszont akkor hetente egy-egy alkalommal és legalább összesen kétszer-
háromszor le kell szűrni. Én az utolsó szűrést gézlapon keresztül csináltam, hogy szép tiszta 
legyen.  
Remélem páran kipróbáljátok és többen meg fogjátok szeretni ezt az italt. Igaz, hogy majd' két 
hónap, mire készen van, de nem győzöm hangsúlyozni: megéri!!!!” (ZITIMI) 
 
 
Citromkardinál 
 
„2 üveg fehérbor, 1/2 üveg vörös bor, 1 citrom, 1 üveg borhoz 20 dkg cukor 
-A citromot vékonyan meghámozzuk, a héját kevés borral leöntve néhány órát állni hagyjuk. 
Majd leszűrjük, és hozzáadjuk a bort, a cukrot, és elkeverjük.” (cicavirág.) 
 
 
Narancskardinál 
 
„4 üveg fehér bor, 1 üveg vörös bor, 6-8 db narancs, 1 kg cukor. A szép, nagy narancsokat 
vékonyan meghámozzuk, a héjakat kevés borral leöntjük és néhány óráig állni hagyjuk. Majd 
leszűrjük a levet, összekeverjük a borokkal és a cukorral, a narancsot apróra szeletelve, 
hártyájától megtisztítva tesszük bele. Esetleg 1 üveg pezsgőt is önthetünk hozzá. Ha az ember 
"megtoldja" egy szép üveggel (pl. házilag festett, gravírozott), nem csak a tartalma tetszetős!” 
(cicavirág.) 
 

 
Likőrök 

 
„A nagymamám úgy csinálta, hogy a gyógyszertárban vett tiszta szeszt, ez 96 %-os, nem tudom, 
lehet-e még kapni, és az éppen aktuális gyümölcsöt, pl. körtét, zöld diót(hogy miért pont zöldet, 
azt nem tudom)beáztatta a szeszbe, pár napig. Utána vízből és cukorból szirupot főzött és a 
leszűrt szesszel összekeverte. 20%-os szesz elég erős, ez azt jelentette, hogy 1 liter sziruphoz 2 
dl szesz kell. Ha túl erős, akkor kevesebb szeszt vagy több szirupot.”(vazi) 
 
„Narancs-likőr 
10 narancs sárga héját vékonyan levágjuk 1 literes üvegbe tesszük.  
s ráöntjük 1/2 liter finom spiritust. 2 hétig meleg helyen, vagy napon hagyjuk állni,  
időnként fölrázzuk. 3/4 kiló cukrot azután 2 deci vízzel sűrűre főzünk a héjakat a  
spiritussal, szitára öntjük s egy merőkanál, forró vízzel leöblítjük egyszer, hogy ez a  
víz is a spiritusba csepegjen. A lehűlt sűrű cukrot összekeverjük a narancslével, illetve a 
spiritussal s tovább éppen egy járunk el, mint az előbbieknél. Ha gyenge volna a likőr, akkor 
még egy kevés spiritust tehetünk hozzá, ha nagyon erős, csak forró vízzel gyengítsük azt.” 
(Snoopcsi) 

 
"Borlikőr  
1 l vörösbor  
50 dkg cukor  
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1/3 rumaroma  
1/3 cherry aroma  
1/3 meggy aroma  
3 dl szesz  
A vörösbort a cukorral felforraljuk és lehűtjük. Az aromakeveréket a szeszben feloldjuk és a 
borral elkeverjük." (bigacsiga2) 
 
"Sörlikőr 
1/2 l barna sör  
20 dkg cukor  
1 vaníliarúd  
1/4 l alkohol  
A sört a cukorral és a vaníliával felfőzzük, hűlni hagyjuk. Az alkoholt hozzákeverjük, és 
legalább 1 hónapig érleljük." (bigacsiga2)  
 
"Tojáslikőr 
5 tojás sárgáját jó alaposan kikeverünk egy kikapart vanília belével és 1 csésze porcukorral. 
Apránként hozzáadunk 6 dl forralt és lehűtött tejet, 2 dl 90 fokos alkoholt és 1/2 dl konyakot. 
Lehet konyak nélkül is csinálni 6dl tejjel és 2 és 1/2 dl alkohollal, vagy vodkával, utóbbi esetben 
3 dl tejet és 1/2 l vodkát adunk hozzá. Hűvös helyen 3-4 hétig pihentetjük, néha összerázzuk." 
(bigacsiga2) 
 
 
 
Egyebek 
 
"Karácsonyi mézes pálinka 
Hozzávalók:  
4, 5 dl házipálinka  
fél dl méz  
mézes süteményekbe való fűszerek (darabka fahéj, pár szem szegfűszeg, gyömbér, reszelt 
citromhéj, ánizs, stb. , de lehet beletenni a bolti mézeskalács fűszerkeveréket is)  
Elkészítése: 
Az ízlés szerint fűszerezett, mézzel kevert pálinkát rázza össze 2-3 naponta Karácsonyig, közben 
tárolja sötét, hűvös helyen. Fogyasztás előtt szűrje át. A nagy ünnepi ebédek és vacsorák előtt 
kiváló étvágygerjesztő. 1-2 hét, mire beérik." (gida3310) 
 
"Narancsbólé: 
2 l vörösbor, fél kg cukor, 1 narancs vékonyra szeletelve, 1 narancs leve, fél teáskanál őrölt 
fahéj, 1 dl (vagy picit több) rum, 1 üveg magozott meggy levével együtt - ezeket összekutyuljuk, 
pezsgővel hígíthatjuk. Hűtőbe tesszük hogy picit összeérjenek az ízek" (fiibii) 
 
http://www.mixersuli.hu/frameset.html 
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Sütemények 
 

„Én szoktam olyan fém karácsonyi tálakat venni, telesütöm mindenféle szép apró sütivel, 
celofánba csomagolom. . . Sikere van!” (bve) 

 
 
Mézesek 
„Puha mézes: 15 dkg ramat, 15 dkg kristálycukrot, 1 dl olvasztott mézet kikeverünk,  
bele:1 dl tejszín, 1 tojás, 50 dkg liszt, 1 evőkanál szódabikarbóna, 1 kávéskanál őrölt fahéj, 1 
kávéskanál őrölt gyömbér. Összegyúrjuk, egy éjszakára a hűtőbe tesszük, másnap sütjük, 
díszítjük, majd eldugjuk”(bve) 
 
Mézes: Lehet szaggatni és díszíteni is, meg nagyon finom puszedlinek is. Érdemes már most 
kipróbálni. 3 tojássárgáját, 1 egész tojást, 3 evőkanál tejfölt, 1 evőkanál zsírt, 2 mokkáskanál 
őrölt fahéjat alaposan kikeverünk, beleteszünk 60 dkg lisztet, 2 csapott mokkáskanál 
szódabikarbónát meg 2, 5 dl olvasztott mézet. Egy elég lágy tészta kerekedik ki ebből, amit egy 
éjszakára (de lehet tovább is) hűtőbe teszünk, másnap kisodorjuk, szaggatjuk, sütjük. Ha 
puszedli lesz belőle, kis golyókat formázunk, majd, ha kisült, a 3 tojás fehérjéből és 17 dkg 
porcukorból gőz felett készült mázba forgatjuk, gyúródeszkán hagyjuk száradni.” (bve) 
 
„Karácsonyi mézes: Hozzávalók: 1/4 kg méz, 1/2 kg liszt, 10 dkg margarin, 1 egész tojás, 2 
tojássárgája, 1 csapott kávéskanál szódabikarbóna, 2 csomag Kotányi mézes fűszerkeverék. A 
mézet gőz fölött vagy mikróban megmelegítjük, majd elkeverjük benne a vajat. Ehhez a 
masszához hozzáadjuk a többi összes anyagot és összegyúrjuk. Én kb. kisújnyi vastagra nyújtom 
(de lehet vékonyabbra is) és különféle formákat szaggatok belőle. Zsírozott tepsibe egymásmellé 
teszem, a tetejét tejfölös tojássárgájával megkenem és megsütöm. Látni fogjátok, amikor 
megsült, de nem szabad megégetni. Egyébként a szódabikarbónától kicsit megmagasodik.  
Ha díszítitek, akkor kb. 25 dkg porcukrot kell kikeverni 1 tojás fehérjével. Először meg kell 
száradni a tejfölös cuccnak a tetején, rátenni a díszítést után hagyni megint megszáradni. Utána 
mehet a sütőbe. Ha fémdobozba teszitek és tesztek a dobozba egy alma szeletet, akkor még 
Szilveszterkor is puha lesz))))) Csak az alma szeletet kell a dobozban cserélgetni, ha fonnyad. Ez 
a süti dobozban 2 hónap is eláll, levegőn, tányéron kb. 1 hét, de végig puha marad, amíg meg 
nem esszük :-) Barátnőim ilyen sütit kapnak majd dísz fémdobozban, mellé égetett szélű papíron 
a receptet is odaadom.” (H_Katinka) 
 
Ötletek: 
Én azt tapasztaltam, hogy az igazán csodaszépen formázható mézeskalács, ami nem 
formátlanodik el a sütéskor, kemény. Én, amikor a karácsonyfáról leszedem ezeket a kis 
"kősütiket", műanyag dobozba teszem és mellérakok 1-2 gerezd hámozott almát. Pár napon belül 
egészen puha lesz és az alma ízét is átveszi, így még sokkal finomabb! (csokimacs) 
 
 
„A mézeskalácsot elkészíteni, szerintem november közepe felé már jó, mert ami megpuhul, az 
addig úgyis jó lesz. Légmentes helyen, fém v. műanyag dobozban célszerű. Egyébként az enyém 
fél év alatt szokott megpuhulni.” (edusk)  
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Mézeskalács felfűzése: 
„Ajánlom a raffiát, lehet kapni hobbiboltban színeset, vagy be is festheted a natúrt 
kékre.”(Cseperke) 
 
„Én általában hímzőfonalat szoktam belefűzni a mézesekbe, hímzőtűvel, így nem is kell, hogy 
eleve lyukas legyen. Kék hímzőfonal meg van. De lehet kék ajándékkötöző is!” (ciss) 
 
 
„A kedvenc és sokáig eltartható sütemény receptje a következő:30 dkg liszt, 1-1 tasak sütőporos 
vaníliás cukor 5 púpozott evőkanál cukor, 4 evőkanál víz, 15 dkg margarin, 10 dkg darált 
mogyoró, 1 felvert tojás. A lisztet, cukrot, sütőport vaníliás cukrot, vizet a hideg, darabolt 
margarinnal összegyúrjuk, teszünk hozzá egy kicsit a darált mogyoróból és 3 cm hengereket 
készítünk. Megkenjük a felvert tojással és meghempergetjük a darált mogyoróval. Hideg helyre 
tesszük. Ezután 1/2 cm karikákra vágjuk és sütőpapírra helyezve egy kicsit villával 
megnyomkodjuk. Díszíteni lehet színes tortadarával vagy a 175-220 fokon 10-12 percig készre 
sütött sütiket 5 dkg olvasztott étcsokiba mártjuk. Kiszúrva lehet karácsonyfadísz is.” (esbeta) 
 
 
„Szezámmagos Szívek: 115 gr liszt, fél teáskanál só, fél teáskanál finomra reszelt citromhéj, 
csipetnyi cayenne bors, 2 evőkanál friss kakukkfű, 3 evőkanál szezámmag, fél teáskanál frissen 
őrölt bors, 2 evőkanál sótlan vaj, 1 db tojásfehérje 
180 fokra felmelegíted a sütőt. Összekeversz lisztet, sót, borsot, citromhéjat, cayennet, 
kakukkfüvet és 2 evőkanál szezámmagot. Belemorzsolod a vajat a lisztbe és addig gyúrod amíg 
tészta sűrűségű nem lesz aztán hozzáadsz 1 kis hideg vizet. Nyújtsd ki vékonyra és szaggasd ki 
szív alakúra. Kend be tojás fehérjével, szórd meg a maradék szezámmaggal és egy kis tengeri 
sóval. Süsd aranybarnára (kb15 perc).” (merci-mami) 
 
„Nagyi hókiflije, bár szerintem mindenki ismeri, de az újszülöttek kedvéért! 
25 dkg Ráma(kocka)25 dkg finomlisztben elmorzsolva, hozzáadunk 2 tojás sárgáját, 20 dkg 
porcukrot 2 csomag vaníliás cukrot, tejfölt, amennyit felvesz (keveset, hogy ne ragadós tészta 
legyen, mondjuk 1 evőkanállal) Jól kigyúrni, kinyújtani, késsel kb. 4x4 cm-es négyzetekre vágni, 
kifliformára feltekerni, langyos sütőben inkább szárítani, mint sütni. Vaníliás cukorba azon 
forrón, ahogy a sütőből kijön, megforgatni. Nagyon törik, de a szádban szétolvad, mint a hó. 
Szoktak tenni a tésztájába kicsi darált diót vagy mandulát (5-10 dkg), akkor tegyél kevesebb 
margarint, és akkor a végét csokimázba lehet mártani, úgy egy másik süti.” (vazi) 
 
„Habkarika: én 1 tojás fehérjéhez 10-15 dkg-porcukrot számítok és gőz fölött kézi robotgéppel 
verem fel, egészen keményre, és habnyomóval készítem a különböző figurákat. A mézest ki 
szoktam díszíteni, ugyanezzel a habbal, csak akkor nejlonzacskó csücskét szúrom ki egy 
vastagabb tűvel és úgy rajzolom a mintát.   
Sütni kell, zsírozott lisztezett, vagy sütőpapírra kell kinyomni a habformákat és vigyázva sütni, 
de inkább szárítani. Én ezt úgy csinálom, hogy kicsit zárt sütőajtóval, aztán megnyitom és egy 
gyufásdobozzal kitámasztom. Elég sokáig kell szárítani, mert a közepe puha, akkor nem jó.” 
(Bruxelles) 
 
„Szerencsesüti 
Hozzávalók: 125 g liszt, csipet só, fél teáskanál mézessüti-fűszer, 40 g barna cukor, 2 kis tojás, 1 
ek olaj. Ezeket sima tésztává gyúrjuk, majd vékonyra sodorjuk. (Nekem mindig ragacsos és sok 
liszt kell hozzá. ) Négyzeteket vágunk. Mindbe egy cetlit vagy valamit teszünk és batyut 
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formálunk belőle. Bő olajban szép lassan kisütjük. Jól lecsepegtetjük. Attól függően, hogy 
milyen, mekkora formát vágunk kb. 8-10 db lesz belőle. Hát a süti a legjobb frissen, de másnap 
is teljesen ehető. Sőt, esti-kerti sütögetős buliba is vittem, azt reggel sütöttem ki. Kissé 
keménynek tűnik kisütve, pont olyan félbetörhető” (horimarika) 
 
„'Ünneputániédesség:' 
Kell hozzá a megmaradt csoki mikulás, „éppencsakbeleharapottakölök” csoki, mogyoró, magok, 
cornflakes, puffasztott rizs meg ilyenek. A csokikat összedarabolom, és gőz fölött olvasztani 
kezdem. Teszek bele kevés vajat. Ha teljesen felolvadt és egyneművé vált, leveszem, 
belekeverem a többi anyagot - néha müzlit- és mignon papírba kis halmokat rakok. Néha egészen 
finom.” (horimarika) 
 
Marcipánból: 
 
"Szóval, lehet kapni rúdmarcipánt, aztán mindenkinek összeügyeskedni vmit. Továbbfejlesztve: 
sütsz kis gyümölcskosárkákat, (piskótatésztából), bele gyümölcskrém, a tetejére meg valami 
jópofa, személyre szóló marcipándísz.” (jewel79) 
 
„Szerintem olcsóbb, meg jobb is, ha magatok készítetitek el a marcipánt. Leírom, hogyan kell, 
nagyon egyszerű, biztos van olyan, akit ez is érdekel.  
Szóval veszel mandulát, forró vízbe rakod, és egyesével lehúzgálod róla a barna héjat (ez tart a 
legtovább). Aztán ledarálod (én a húsdaráló reszelő kütyüjével szoktam) legalább kétszer. 
Hozzákeversz még egyszer annyi porcukrot, és még egyszer ledarálod az egészet. Teljesen 
homogén porszerűnek kell lennie. Aztán tojásfehérjével, vagy vízzel hígítod (tojással finomabb, 
viszont kevésbé áll el) és már kész is a marcipán. Lehet kétszer annyi cukorral csinálni mint a 
mandula, azt hiszem a bolti változatok is így készülnek. Lehet színezni ételfestékkel (nagyon 
keveset használj belőle mert különben hihetetlen erős színeket kapsz, ami nem túl 
étvágygerjesztő), de lehet kakaóval, kávéval, szörppel. De azt is csinálhatod, hogy elkészíted a 
marcipán formákat, és utána festesz rájuk ételfestékkel, vagy csokimázzal, bármi hasonlóval. Én 
egyszer egy nagy szögletes csoki tortát vontam be marcipánnal, aztán arra festettem ablakokat, 
ajtót, szóval egy kis kastélyt csináltam belőle, nagyon jó pofa volt. ” (mogyi36)  
 
"Marcipánsüti recept: 30 dkg marcipán 10 dkg liszt 2 tojásfehérje és díszítéshez bármi ami 
tetszik pl. hámozott mandula, apróra vágott szárított barack, meggy, pisztácia stb. A marcipánt 
puhára gyúrjuk, belegyúrjuk a lisztet és 1 fehérjét, majd hűtőbe tesszük 10 percre. Egy adagot 
kinyújtunk belőle (a többit visszatesszük a hűtőbe), kiszúrjuk a formákat, maradék fehérjével 
megkenjük, díszítjük (mindezt piszok gyorsan mert gyorsan szárad) aztán 7-8 perc alatt 180 
fokon megsütjük. 6-7 perc után érdemes lesben állni a sütő ablakánál mert 1 pillanat alatt meg 
bír égni." (dodeszka) 
 
„Börfi 
Hozzávalók: 10 dkg vaj, 1 és negyed dl cukor, 1, 5 dl tej, 3, 5 dl tejpor. A vajat felolvasztjuk, 
hozzákeverjük a cukrot. Ha a cukor elolvadt, hozzáöntjük a tejet és közepes lángon főzzük. Majd 
nagy figyelemmel hozzávegyítjük a tejport is. Kis lángon főzzük és állandóan keverjük. 
Csomómentesre kell keverni. (nekem csak másodszorra lett az - kitartás kell hozzá) Nem szabad 
túl keményre főzni, hidegen ugyanis sokat keményedik. Kiöntjük egy tepsire vagy valami lapra. 
Langyosan szétlapítjuk kb. 2 cm magasra. Ha teljesen kihűlt kockákra vágjuk. Celofánba lehet 
csomagolni. Persze bármilyen alakú lehet. Én már apró sütiformákba is belenyomkodtam. Ha 
elsőre 'csúnyának' tűnik, akkor is kóstold meg! Nagyon finom.” (horimarika) 
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"Töltött datolya: 200g datolya, 80g marcipán, 1 evőkanál rum, vagy egy fél fiola rum-aroma, 
zöld színű ételfesték, kevés porcukor a formázáshoz.  
Elkészítése: A datolyákat hosszában kettévágjuk és kivesszük a magját. A marcipánt puhára 
gyúrjuk és a közepébe egy mélyedést nyomunk. A rumot, vagy az aromát, illetve a festéket 
belecsepegtetjük és összedolgozzuk. A deszkát meghintjük a porcukorral és a marcipánból két 
vékony rudat sodrunk, az egyik lehet fehér, a másik zöld. A két rudat spirál alakban 
összesodorjuk, kb. 4 cm hosszú darabokra vágjuk és megtöltjük vele a datolyát. Mutatós és 
finom." (mariaanna) 
  
"Borzaska: 125g mandula pálcikákra vágva, egy csomag világos vagy sötét torta-bevonó csoki. 
Elkészítés: Egy teflon serpenyőben a mandulát enyhén megpirítjuk. A tortabevonót elkészítjük, 
majd ráöntjük a mandulákra és elkeverjük. Egy kanállal gyorsan a praliné formákba rakjuk. 
Gyorsan kell dolgozni, mert a massza kemény lesz, akkor újra meg kell melegíteni" (mariaanna)  
 
Pralinék: 
 
"Eszpresszó praliné: 100g fekete csoki, 100g Mocca-tejcsoki, 3 evőkanál tejszín, 3 evőkanál 
Nescafé Espresso. Úgy készítjük, mint a trüffelt. A golyókat csokireszelékbe forgatjuk." 
(mariaanna) 
 
"Csoki és méz praliné: 200g fehércsoki, 5 evőkanál tejszín, 1 evőkanál méz. Szintén úgy készül, 
mint a trüffel, a golyókat durvára vágott dióba vagy mogyoróba forgatjuk." (mariaanna) 
  
"Nagyon mutatós pralinét készíthetünk, ha a csokimasszából egy rudat sodrunk amit vékonyra 
sodort marcipánba tekerünk. A marcipán lehet zöldre színezett. 30 percre a hűtőbe tesszük, majd 
kb. 1. 5cm vastag egyenes vagy srég darabokra vágjuk. A golyókat díszíthetjük még kicsi, 
készen vett marcipán virágokkal, színes, vagy ezüst tortára való gyöngyökkel. Csillag alakú 
dobozban, vegyesen csomagolva mutatnak a legjobban." (mariaanna) 
 
Variációk trüffel-re: 
 
"Vajas trüffel mandulával: Elkészítés:30perc és a hűtés 1 óra.  
Hozzávalók 4 személyre: 
250g étcsoki 
125g vaj 
125g porcukor 
1 evőkanál instant kávé 
125g felaprított mandula 
Elkészítés: 
1 A csokoládét törjük össze, vagy vágjuk kis darabokra. Tegyük tálba és mikróba alacsony 
fokozaton felolvasztjuk.  
2 A vajat habosra keverjük, majd hozzáadjuk az átszitált porcukrot, kávét és a csokoládét. Az 
egészet finom krémmé keverjük.  
A krémet 1 cm vastagon fóliára kenjük és kihűtjük.  
Hüvelykujj vastagságú csíkokra vágjuk és hűvös helyen hengeresre sodorjuk és mandulába 
beleforgatjuk.  
Nagyon elegáns lesz, ha celofánba csomagolod és kis masnikkal kötözöd meg." (Beayutiful) 
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"Tejszínes trüffel: 100g sötét csoki, 100g krém csoki, 4 evőkanál tejszín, 2 evőkanál konyak.  
Elkészítés: A csokikat darabokra törjük, beletesszük a tejszínt és a konyakot. Vízgőz felett 
megolvasztjuk, jól elkeverjük. Majd szobahőmérsékletűre hűtjük, hogy jól formázható legyen. 
Kézzel vagy két kiskanál segítségével formázzuk. A kéznek hidegnek kell lenni, de száraznak. A 
golyókat kakaóporba forgatjuk." (mariaanna)  
 
“Trüffel házilag: 1, 5 dl tejszínt felforralunk egy csomag vaníliás cukorral(eredetileg:1 rúd 
vaníliával, de így is jó, az pedig nagyon megdrágítja), kicsit hagyjuk hűlni. Közben 20 dkg 
csokoládét gőz fölött felolvasztunk, belekeverünk 3 dkg vajat vagy margarint, 2 evőkanál (saját 
készítésű, kevés alkoholt tartalmazó:)))) tojáslikőrt (konyak, whisky, más likőr is jó) meg 
beleszűrjük a tejszínt. 1 napra a hűtőbe tesszük dermedni,  
majd golyókat formálunk belőle (kanál segítségével), reszelt csokoládéba (darált mogyoróba, 
kókuszreszelékbe, stb.) forgatjuk, mignonpapírba tesszük, és vissza a hűtőbe. . . . ( kb. 20 db lesz 
belőle) Ezt is el kell dugni, olyan finom!” (bve) 
  
“Parti ét-tortabevonót gőz felett felolvasztunk, és amikor már folyékony, beleöntünk 1 zacskó 
ízesített müzlit, természetesen natúr müzli is lehet. Gyorsan összekeverjük, és kanállal mignon-
papirra halmokat teszünk. amíg még ragad dúsan megszórjuk kókuszreszelékkel.  
Igazi ropogós nassolni való!” (Bruxelles) 
 
Gyümölcskenyér recept: 
2 l-es űrtartalomhoz: 
 
20 dkg margarin 
25 dkg porcukor 
25 dkg liszt 
6 db tojás 
2 zacskó vaniliás cukor 
1 csapott kávéskanál sütőpor 
20 dkg aszalt sárgabarack 
10 dkg mazsola 
5-6 dkg datolya (bár én nem szeretem, nem szoktam belerakni) 
10 dkg mandula 
 
Először a gyümölcsöt kell előkészíteni, mazsolát beáztatni, sárgabarackot és mandulát felvágni 
apró darabokra.  
Egy nagy tálba a lisztből egy-két kanálnyit a gyümölccsel összekeverni, hogy ne ragadjanak 
össze a gyümölcsök.  
A sütőformát (én őzgerincben szoktam) kivajazzuk, kilisztezzük.  
A tojásokat szétválasztjuk, a sárgájához a cukrot és a vajat hozzáadjuk és kikeverjük. Habosra 
verjük. A liszthez hozzáadjuk a sütőport és utána az előbbiekhez adjuk.  
A fehérjét habosra verjük. Lapáttal hozzákeverjük a többihez, óvatosan, hogy ne törjön össze a 
hab. Utána hozzáadjuk a gyümölcsöket, és a formába öntjük.  
Középső rácson fél óráig sütjük (8 fokozatos tűzhelynél a 7-en 1/4 óráig majd az 5-ön 1/4 óráig)” 
(Sofie) 
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„Kísértésbe vivő csokitorta 
 
Előkészítési idő: 90 perc 
Sütési idő: 25-30 perc 
Sütési hőmérséklet: 180 C 
 
Hozzávalók a 20 cm-es tortához: 
-70g liszt 
-20g kakaópor 
- egy csipet só 
-3 nagy tojás 
-100g cukor 
-45c vaj felolvasztva és langyosra hűtve 
A csokitöltelékhez: 
-500ml tejszín 
-200g fehér csokoládé darabokra törve 
-50ml brandy vagy rum 
A díszítéshez: 
-200g étcsoki 
-200g fehér csoki 
Vajazzunk és lisztezzünk ki egy 20 cm-es tortaformát. Szitáljuk át a lisztet, a kakaóport és a sót. 
A tojást a cukorral verjük fel. Szitáljuk át a lisztes, kakaós keveréket a tojáskrémbe, és finoman 
forgassuk bele. Öntsük a masszát a formába és előmelegített sütőbe süssük 20-30 percig. 
Hagyjuk 5 percig a formában, majd vegyük ki és hagyjuk kihűlni. A töltelékhez melegítsük meg 
a tejszínt, és adjuk hozzá a csokit. Keverjük, amíg a csoki el nem olvad. Hagyjuk kihűlni, majd 
min 4 órára rakjuk hűtőbe. A dekorációhoz külön edényben olvasszuk fel a fehér és az étcsokit. 
Egy lapos formára tegyünk sütőpapírt. Erre öntsünk pár kanál étcsokit. Adjunk hozzá pár kanál 
fehér csokit is, és körkörösen keverjük el őket, úgy hogy ne keveredjenek össze teljesen. Tegyük 
hűtőbe, amíg megkeménykedik. A torta összeállításához a piskótát vágjuk 3 egyforma részre. 
Mindegyik lapot finoman öntözzük meg a brandyvel, majd kenjük meg a töltelékkel, és vonjuk 
be a torta tetejét és oldalát is. Vegyük elő a csokit a hűtőből és vágjuk téglalapokra. Ragasszuk 
ezeket a torta oldalához. Hűtsük még min 2 órán keresztül.” (Arduinna) 
 
„Gesztenyés finomság: Őzgerincsütőt kibélelünk folpackkal, majd az aljára rakunk kávéba 
mártogatott babapiskótákat (a kávét lehet édesíteni is). Erre jön a következő massza: 2 db 
gesztenyemassza + 3 cl rum + 2 dl felvert tejszínhab összekutyulva. A végén erre is kávéba 
mártogatott babapiskóta kerül. Le lehet takarni szintén folpackkal, és érdemes hűtőbe tenni egy 
éjszakára, hogy dermedjen. Ja, és fontos, hogy a tejszín jó kemény legyen. Nagyon fini, és 
gyorsan össze lehet állítani.” (barifelhő) 
 
http://www.freeweb.hu/animezene/burda/index.html 
http://www.freeweb.hu/animezene/burda/alma1.jpg 
http://www.geocities.com/szaloncukor/f_linkek.html szaloncukor 
http://www.webcuki.startolj.hu/ (sütik) 
www.sulinet.hu/panorama/mezeskalacs.html 
http://w3.enternet.hu/petrits/ceg/modszertan.htm (mézeskalács) 
http://www.mindmegette.hu/main.php?app=valogatasok/valogatasok.php&v_id=22 
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Egyéb fogyasztható dolgok 
:) 

 
„Szerintem nagyon jó ajándék a leírt módszerekkel díszített üvegekben saját készítésű 
narancs, mandarin stb. lekvár. Amit a boltokban kapható quittin(vagy valami ilyesmi) 

zselésítő szer segítségével nagyon könnyű elkészíteni. Én tavaly fügéből csináltam, nagyon 
jó volt. :)” (edusk) 

 
 
 
„Készítettem fűszerolajat olajbogyós üvegcsébe (hidegen sajtolt olaj + fokhagyma, fűszerek). 
Készítettem teát: megszárítottam az alma, narancs, mandarin héját, tettem bele szárított menta és 
citromfű leveleket. Készítettem aranyport. Ez a narancs és citromhéj megszárított és ledarált 
változata. Készítettem mézcsemegét: kicsi üvegbe dió, mogyoró, mandula és ráönteni a mézet. 
Nos. Az összes üvegre személyre szólóan etikettet nyomtattam. Az üvegek tetejére pedig 
egyforma anyagból körsapkát vágtam. Van aki mindből kapott, van aki néhányból. Beletettem 
fonott kosárkába, vagy dobozkába.  
A legnagyobb sikere a 'kínai mágus' nevű ételízesítőmnek volt. Fokhagymát, piros színű paprikát 
és friss gyömbért megtisztítani, vékony szeletkékre vágni. Utána, hogy mutatós legyen sorban 
berakni és kicsi üvegbe (bébiételes pl. ). Én szójaolajat öntöttem rá, de bármilyen hidegen sajtolt 
is jó.  
A fűszerek közül a  fokhagyma a legjobb. Úgy szoktam, hogy az üveg 1/3áig teszek bele fűszert. 
Zöldfűszert mindig szárítottat, még ha szebb is a friss. Mert a szárított tovább eláll. A friss fűszer 
víztartalma miatt könnyebben avasodik az olaj. Fűszerek még: mustármag, köménymag, bors, 
szárított citromhéj, petrezselyem, lestyán, rozmaring, citromfű, menta. Általában magam 
szárítom, akkor nagyobb darabok lesznek és mutatósabb. Persze nem mindből egyszerre. Attól 
függ, hogy csak dísz, vagy használni is fogják. Ízlés szerint.” (horimarika) 
 
„Feta sajt olajban. Nagyobb darab (kb. 6-9 dkg) feta sajtokat megforgatod általad készített 
fűszer-mixben. Ez állhat pl. apróra vágott szárított chilipaprika, őrölt bors, oregano, majoranna, 
rozmaring, bazsalikom stb. Bele rakod egy jól záródó üvegbe, azért fontos a jól záródás, mert így 
nem illannak el az ízek. Amikor tele raktad a sajtokkal annyi olíva olajat öntesz hozzá, hogy 
ellepje (de az üvegbe még maradjon azért hely). Berakod hűtőbe, kb. 8 napig érleled. Nagyjából 
úgy 3 hétig áll el a hűtőben. Isteni finom és nagyon fincsi salátákhoz is.” (Snoopcsi) 
 
„Narancsdzsem  
Mintegy 10 db narancs és 3 citrom = ezek hámozott súlya együtt 1, 5 kg legyen, 30 dkg cukor, 
kb 1 kg zselécukor. A gyümölcsöket alaposan megmosom és nagyon vékonyan meghámozom. 
10 dekányit ebből a héjból finom csíkokká vágok, melyet 7, 5 deci vízzel és 30 deka cukorral 
fedő alatt 15 percig főzök. A gyömölcs-húsokat lehártyázom és apróra vágom és belekeverem a 
héjas szirupba. 20 percig lefedve forralom, majd lehűtöm. Ugyanannyi zselécukrot 
hozzákeverek, 2 percig forralom, forrón üvegekbe töltöm és lezárom.  
 
Almadzsem  
Hozzávalók: 1 kg alma, 60 dkg cukor, 1, 5 dl víz, 1 db citrom reszelt héja és leve, kevés fahéj és 
szegfűszeg, tartósítószer.  
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Elkészítés: Az almát megmossuk, meghámozzuk, a magházat eltávolítjuk, az almát vékony 
szeletekre vágjuk, főzőedénybe tesszük, meglocsoljuk a vízzel, és reszelt citromhéjjal, kevés 
fahéjjal és szegfűszeggel ízesítjük. Lassú tűzön forraljuk 20 percig. Hozzáadjuk a cukrot, a 
citrom levét majd állandó keverés mellett nagy lángon 25 percig főzzük. Ha kellő sűrűségű lesz, 
üvegekbe töltjük, a tetejére tartósítószert szórunk, s ha langyosra hűlt, lezárjuk.  
 
Narancs marmalade  
Hozzávalók: 1 liter vékonyra szeletelt narancs héja (kb. 6 nagy narancs), 1 liter narancs bele 
összevágva, (kb. 6 nagy narancs), 2, 5 dl citrom vékonyra vágva (kb. 2 közepes), 1, 5 liter víz, 
cukor (lásd alább).  
Elkészítés: Öntsd a vizet a gyümölcsökre, főzd 5 percig. Fedd le és tedd hűvösre 12-18 órát. 
Főzd fel erős tűzön, amíg a héj meg nem puhul (kb. egy óra). Mérd meg a gyümölcsöt és ahány 
dl, annyi dl cukrot adj hozzá. Lassan forrald fel, amíg a cukor fel nem oldódik. Főzd ezután erős 
tűzön, amíg el nem éri a kocsonyásodási állagot (kb. 25 perc). Ezt úgy lehet észrevenni, hogy a 
kanálról nem cseppenként, hanem széles sávban esik. Vigyázat, oda ne égjen! Keverni kell 
állandóan. Öntsd forró (fertőtlenített) befőttes üvegekbe forrón, ha tartósítani akarod. Ha nem, 
hűtőben is eláll üvegben egy darabig. Tartósítás esetén az üveg lezárása után 10 percig kell 
vízben kifőzni. Lesz belőle kb. 1, 7 liter. 
 
Narancsdzsem  
Hozzávalók: 4 db (kb. 60 deka) narancs, 3 darab citrom, 1, 6 kiló cukor.  
Elkészítés: A narancsokat és 1 citromot megmosunk, félbevágjuk, a magjukat kiszedjük, és a 
gyümölcsöket héjastól nagyon vékony karikákra vágjuk. Lehetőleg tál fölött, hogy a leve ne 
vesszen kárba. A gyümölcsre 2 liter vizet öntünk, és 20 percig forraljuk. Félretesszük, és másnap 
megint 20 percig forraljuk. Harmadnap belecsavarjuk a maradék 2 citrom levét, hozzáadjuk a 
cukrot, és állandóan kevergetve 40 percig főzzük. Forrón üvegekbe töltjük, mikor a teteje 
bebőrösödik, lekötjük. Gőzölni nem kell. Melegen híg, de kihűlve kocsonyássá válik. Ezzel a 
mennyiséggel kb. öt fél-literes üveget tölthetünk meg. Nem érdemes egyszerre ennél nagyobb 
mennyiséget készíteni, mert sokkal tovább kell forralni, és lassabban kocsonyásodik.  
 
A narancs és a citrom héját vékonyan kell hámozni, mert a fehér részt nem szabad felhasználni.” 
(Snoopcsi) 
 
 „Jó ajándék saját készítésű száraztészta, akar különféle színekben, fóliába, felcímkézve. Esetleg 
receptet is lehet mellékelni hozza, vagy szószt. Pirosat cékla levél, zöldet spenóttal, sárgát curry 
porral vagy sáfránnyal lehet színezni. Van előttem egy édes ötlet, sajtkedvelő ínyenceknek: 
kenyértésztából egy vágódeszka-formát sütni, arra a darab finom sajtot, és retekből kis egereket 
csinálni, azt rátenni. Hozzá egy pici tégelyben gorgonzola hab. Elkészítése: 200 g gorgonzola 2 
evőkanál konyakkal és 1/2 dl tejszínnel mixerben összekeverni, fűszerezni paprikával, 
fehérborssal. 1, 5 dl tejszint habba verni, bele durvára vágott diót, és a gorgonzola masszával jól 
elkeverni.” (ilvi) 
 
„A baseliek úgynevezett Leckerlit eszegetnek hozza, ami hasonló a mézeskalácshoz, de olyan 
kemény, hogy tényleg csak eszegetni lehet. 250g liszt, 2 tojás, 2-4 evőkanál víz, attól függ 
milyen nagyok a tojások, 1 evőkanál olaj. A piros színű tésztához víz helyett cékla lét kell tenni. 
A zöld tésztához összevágott spenótot. A sárga tésztához 3 evőkanál curry-port kell a liszthez 
keverni. Ha szükséges valamivel több vizet kell beletenni. Vékonyra kell sodorni, és akármilyen 
formákkal kiszaggatni, majd kiterítve megszárítani, és színenként külön celofán zacskóba 
csomagolni.” (mariaanna) 
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„Tésztarecept: 250 g liszt, 2 friss tojás, 2-4 evőkanál víz ( a tojás nagyságától függően) 1 
evőkanál olaj. Jó alaposan átdolgozni, kb. 1 órát pihentetni nyújtás előtt. Ha frissen csinálod, 
töltheted is kis batyukká vagy ravioli formára alakítva.” (ilva)  
 
„Magos méz: Hozzávalók-méz, sokféle olajos mag, illetve aszalt gyümölcsök. Attól függően, 
hogy fogyasztásra szánjuk-e érdemes feltérképezni, hogy a magok, gyümölcsök melyikét szereti 
az ajándékozott. Ha nem fogyasztásra szánjuk, egyszerűen dekorációnak is nagyon szép. A 
magokat/gyümölcsöket érdemes szín, vagy leginkább világos-sötét szerint szétválogatni. Úgy 
igazán szép, ha élesen elválnak a rétegek egymástól. Nagyon mutatós, így érdemes minél 
egyszerűbb üvegbe rakni. Jó tanács, az üvegben csak 1-2 mm méz legyen, és minden mag réteg 
után töltsétek fel mézzel. Apró magokon elég lassan csurog át, érdemes megvárni, vagy másnap 
elővenni, nehogy a felső réteg kiszáradjon.” (sopie) 
 
„A mézes csemege elég egyszerűen elkészíthető. A lényeg, hogy lassan kell készíteni. Először a 
magokat, rétegenként, kell üvegbe rakni, aztán rácsurgatni a mézet és minden rétegnél várni egy 
kicsit, amíg átfolyik a magokon. Finomnak is nagyon finom( persze aki szereti a benne lévő 
dolgokat), és ráadásul ha valakinek nagyon nincs ideje enni, egy-két kanál ebből a csodából 
"életben tartja" a következő étkezésig.” (andrea.éva) 
 
„Grépfrútos-mandarinos dzsem: Nagyjából annyi, hogy három nagyobb piros grépfrútot 
lehámoztam, kiszedegettem a fehér belső rétegekből, mert az valami borzalmasan keserű. 
Fogtam a pirinyó mandarinokat (1 kilót) keresztben vágtam el, így kiskanállal nagyon könnyen 
kijön. Az egészet összeturmixoltam kicsit. A mandarinok héját és két hámozatlan, szeletekre 
vágott mandarint kis szirupban feldobtam főzni úgy 10-15 percre. Aztán ezt is a turmixolt 
gyümikhez öntöttem, beleöntöttem egy fél kilós zselésítő cukrot, összekevertem, forraltam, és 
még 1-2 percig főztem. Isteni finom lett, icipicit érezni a grépfrút kesernyés izét, de éppen ettől 
nagyon pikáns. Ebből három picinyke, és két nagyobb üveg lett (mind kisebb a hagyományos 7 
decisnél)” (zoe*) 
 
„Aki szereti a salátákat, lehet készíteni egyedi salátaöntetet. Különböző fűszereket (erős paprika, 
bazsalikom, bors, kakukkfű. . . stb) beleteszitek egy szép üvegbe és parafadugóval lezárjátok. Az 
egészet meglehet bolondítani azzal ha kifested az üveget üvegfestékkel.” (Beayutiful) 
 
„Szerintem sokkal szebb lenne, és ajándéknak is kitűnő, ha a sütiket nem fémtálba, hanem ehető 
tálba teszitek. Én idén ezt fogom tenni. Kell hozzá 1 kg liszt, 1/2 kg porcukor, 1 kávéskanál 
szódabikarbóna (a lisztbe keverve) 6 tojás, 20 dkg méz, 1 citrom reszelt héja, 1 kávéskanál őrölt 
fahéj, 1 kávéskanál őrölt szegfűszeg, (vagy fűszerek helyett a mézeskalács fűszerkeverék) 
Ugyanúgy kell csinálni mint a mézessel, hogy előző este össze kell gyúrni, másnap kinyújtani, 
egy fémtál alját leolajozni, ráborítani a kinyújtott tésztát. A szélét levagdalni, ebből lehet nudli 
formát csinálni, abból mondjuk fonást és kidíszíteni vele a tálat és megsütni. És a mézes tálba 
lehet rakni a finom mézeseket. Szóval idén én belecsomagolom ezt egy folpackba és mehet 
ajándékba. Nekem nagyon tetszik.” (bryell) 
 
"Bazsalikomos olaj: Válasszunk ki egy szép sima felületű üveget, áztassuk le róla a címkét. 
Tegyünk bele pár levél friss bazsalikomot majd öntsük fel olíva olajjal. Elkészíthetjük 
napraforgó olajjal is. Zárjuk le jól és 2-3 hét elteltével használhatjuk is. Felhasználható: 
salátához, majonéz készítéséhez, pácoláshoz, főzéshez.  
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Currys olaj: Pár teáskanálnyi curry port keverjünk az olajba majd várjunk vele szintén pár hetet. 
Felhasználható: tészta és zöldségételek készítéséhez.  
 
Gyömbéres olaj: Pár szelet friss gyömbért tegyünk az olajba, majd egy kis idő elteltével 
használjuk a marhahúsok pácolásához, kevés szójaszósszal el is készíthetjük vele.  
 
Kerti füves olaj: Kis csokrot készítsünk az alábbi friss fűszerekből: babér, rozmaring, kakukkfű, 
zsálya. Tegyünk egy szép tiszta üveg aljába egész borsot, mustármagot. Óvatosan az üveg 
nyílásába tegyük a kis csokrot, vigyázzunk ne törjön össze, és helyezzük bele az üvegbe. Töltsük 
fel az üveget olíva vagy napraforgó olajjal, zárjuk le jól. Pár hét elteltével használhatjuk: húsok 
pácolásához, saláták készítéséhez, kecskesajt és feta eltevéséhez 
 
Gyümölcsös mogyoró olaj: Tegyünk egy szép üvegbe pár rúd fahéjat, narancs szeletet, epret, 
körtét, citromot. Öntsük fel mogyoróolajjal, majd pár hét múlva használjuk palacsinta, goffri és 
csirke ételek készítésére.  
 
A fűszerolajok ha szépen ízlésesen vannak elkészítve akkor nemcsak kiváló ételkészítési 
alapanyag de kiváló és igen érdekes, és egyedi ajándék is tud lenni. Ajánlom mindenkinek, hogy 
ajándékozza meg ismerőseit, barátait a saját maga készített fűszerolajjal. " (Romina) 
 
Zöld tea zselé: 1 zacsi zselatin, 175 g kristálycukor, 1 liter citrommal ízesített zöld tea, 2 
evőkanál rum v. rumaroma, 20 g barnacukor. Elkészítjük a teát, majd langyosan belekeverjük a 
zselatint, a cukrot és folyamatosan keverve felforraljuk. Mehet hozzá a rum vagy az aroma. Ha 
össze van kutyulva minden, mehet egy tepsibe úgy, hogy kb. 2 cm-esen álljon benne. Én mielőtt 
megdermedt volna én megszórtam az egészet barnacukorral, az jól rátapadt a tetejére és nem 
potyogott le, mint az eredeti recept írja. Szóval ha megdermedt, akkor különféle formákat 
szúrtam ki belőle. Nagyon mutatós és finom.” (sydy) 
 
Fűszerolaj: Hozzávalók : vmi dekoratív üveg , feketebors , póréhagyma , paprika , olívaolaj A 
feketebors fele lesüllyed a fele a tetejére kerül , a paprikát szúrd bele a parafadugóba, így az 
középre kerül . Ha nem csak " dísz " lesz érdemes pár napig érlelni az olajat, majd átszűrni” 
(Szandra24) 
 
„Bodzából: kell hozzá pár fürt bodzabogyó, meg alma, meg pl. körte. A bodzát le kell bogyózni, 
a többi gyümit (a lényeg, hogy más színe legyen!) össze kell vágni kis kockákra és megfőzni 
befőttnek. Állítólag isteni finom, és a kép szerint NAGYON JÓL NÉZ KI! Bordó, fehér, 
rózsaszín, és milyen jól nézhet ki rajta pl. egy fenyőág.” (sydy) 
 
„Még egy ötlet kenyér vagy kalács tésztából. Születésnapra lehet csillagképet formázni és 
kisütni. Minden újságban, ahol horoszkóp van lehet mintát találni. Először mindig a testet kell 
kialakítani és utána a többi részét. A szilveszteri asztalon jól mutat egy kenyértésztából sütött 
malac. Itt a tészta recept; 500g liszt, 1 1/2 teáskanál só, 1 1/2 teáskanál cukor, 50g puha vaj vagy 
margarin, kb. 3dl tej, 1 tojás a bekenéshez. Sütés előtt 20 percig pihentetjük. Ajánlatos kartonból 
sablont vágni, kunkori farkincát, fület és szemet csinálunk neki. 200C°-on kb. 30percig kell 
sütni. Csoki pénzeket kell alá és köré tenni. Így biztosan szerencsétek és sok pénzetek lesz az 
Újévben.” (mariaanna) 
 

aromaecet: http://www.noklapja.hu/cikk.php?id=25&cid=3904
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Egyéb ötletek 
 

„Bazár. Ez azt jelenti, hogy pár szép karácsonyi fémdobozba ajándékokat rakok: egybe 
édesség, egybe saját fűzésű láncok, karkötők, egybe pedig szintén saját készítésű 

karácsonyfadíszek (préselt papírgolyóra gyöngyöt ragasztok, pici fadíszeket 
összeragasztok. . . ) Ezeket az előtérben, általában a fa környékén tárolom. Így bármikor 

jöhet 'váratlan' vendég, jöhet a postás. . . És választhatnak magunknak. A választott 
ajándékot pedig szintén saját készítésű dobozkába teszem. Hát, ezt kicsit zavarosan 

sikerült leírni. Elkészíteni izgibb és jó érzés.” (horimarika) 
 
 
 

Hűtőmágnes 
- „Pirospaprikából. Fogsz egy pirospaprikát, már kiszáradtat, lehetőleg egy nagyobb darabot, 

ráragasztasz a hátuljára egy kis mágnest, majd az egészet lelakkozod. Szerintem nagyon 
aranyos.” (mogyi36) 

 
- „Sógyurmából. Szárítás után a kívánt formát lefestjük, lelakkozzuk és a hátoldalára kis 

hűtőmágnest ragasztunk (a hobby boltokban kapható kisméretű vagy vágható lapocska, stb.) 
Készülhet virág, katica, szívecske, stb. és gyerekek is elkészíthetik karácsonyi ajándéknak!” 
(ildi68) 

 
- „Lelakkozott alma/citrom/narancskarikából, macskapö*cse :) paprikából, kekszből, 

selyemcukorból, száraztésztákból, stb. Szerintem nagyon gusztusos konyhában a 
szárazfűszerekből a hűtőn bemutatót tartani. Ja, és kávészemekből, dióból is nagyon szép!” 
(zsumbi) 

 
- „Az égethető gyurmából vagy akár a só-liszt gyurmából készült figurákra csak a mágnest kell 

ráragasztani és máris kész. Lehet festeni, lakkozni, mindenféle üzenettel díszíteni, csak 
fantázia kell hozzá.” (kisgubanc) 

 
- „Szerintem bármiből lehet hűtőmágnes, fogod a kekszet, vagy bármi mást, gyümölcsöt, 

zöldséget, műanyag kisautót, állatfigurát, vagy só-liszt gyurmából készített kis mütyürt. . . ha 
akarod fested stb, lelakkozod akrill lakkal, aztán a hátuljára ragasztod a mágnest, és már kész 
is.” (mogyi36) 

 
Szalvétagyűrű 
- „A WC gurigát kb. 3 részre kell elvágni, ez olyan "normál méret", én öntapadós tapéta 

maradékával vontam be, de szerintem ide is jöhet csomagolópapírtól kezdve bármi. Még 
masnit is köthetsz rá!” (vazi) 

 
- „Dekorgumiból: Karácsonyra mikulásvirágosat, húsvétra nyuszisat, amúgy a konyha 

színeihez illőt. Ez akkor is jó, ha van maradékod valami nagyobb munkából.” (horimarika) 
 
- „A szalvétagyűrű WC papírkarikára tényleg nem rossz ötlet, tavaly azt kaptam a lányomtól, 

aki a nagyi segítségével fényes fonalakat tekergetett a karikákra.” (ZITIMI) 
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„Takaró: két thermoanyagot (általában 150 cm széles, kettéhajtva éppen elég a széltének) 
körbepelenkáztam, három oldalát körbehorgoltam vastagabb fonallal (alul persze nyitva 
hagytam) és az aljára pattentot varrtam. A bélése: szintén méterben kapható bélésanyag (úgy kell 
kérni, hogy sportkabátokba szokták tenni bélésnek) ferdepánttal beszegve. Eredmény: téli/nyári 
takaró.” (bonzó) 
 
„Homoktömködés: homokot vmilyen tálkában össze kell keverni a speciális ragasztóval, amit ott 
vehetsz, és belenyomod a kezét stb. és hagyod megkötni. legegyszerűbb, ha gipszkiöntő formát 
veszel, és ebben csinálod meg, abból kijön jól” (Ágci) 
 
Batikolás 
- „Tavaly anyósomnak batikoltam egy terítőt, a gyerekek gyöngyeit csomagoltuk, kötöztük 

bele, és ruhafestékkel festettük. A gyertyatartóval harmonizáló színben.” (Miramar) 
 
- „Narancsszínű, 2x2 méteres anyagot batikoltam, és bordó üveges ruhafestékkel+szivacsba 

vágott mintával gyíkokat nyomdáztam rá, mert azokat szereti. A panel falán szuperül mutat, 
olyan absztrakt képféle. Később csináltam ugyanolyan színű függönyt is, csak a 
középvonalában, úgy 1, 5 méternél tenyérnyi napok vannak rányomdázva. Szuper hangulata 
lett tőle a szobának.” (zoe*) 

 
„Üveg fűszerekkel: egy csinos kis üveg edény, ill. flaska megfelel, lényeg, hogy világos színű 
legyen és szépen rétegenként belecsorgatjuk a különböző magokat, fűszereket. Pl. egy réteg rizs, 
1 réteg fekete bors-egész, 1 réteg mustármag, 1 réteg fehér bors, - egész, stb. stb. amíg tele nem 
lesz az üveg. Lefedjük cakkosra vágott karácsonyi mintás papírral és vékony aranyszínű 
zsinórral megkötjük mint a befőttet” (Bruxelles) 
 
Papírmasé  
- „Vegyél csomagolópapírt (natúr színben - én Ikea tekercseset használtam, de szerintem ívben 

is van) Keverj be egy kis tapétaragasztót, készíts elő egy ecsetet. Kenj be egy nagyobb darab 
csomagolópapírt - elég csak letépni egy darabot. A gyerkőcök imádnak tépkedni, úgyhogy 
hagyd, hogy felaprítsák a bekent lapot, és simítsátok rá a bevonandó formára, összevissza, 
hogy mindenhol legyen rajta. Lehet akárhány rétegben, minél több, annál masszívabb lesz. 
Ha elkészült, egy-két nap száradás után vagy fessed, vagy lakkozd, vagy csak hagyd natúron, 
úgyis nagyon szép. Csinálhatsz rá szalvétatechnikával mintát, vagy bármit.” (Miramar) 

 
- „Tudom ajánlani a papírmasé-port. Egy kis víz és tapétaragasztó kell bele, elég sűrű massza, 

úgyhogy nem folyik, és bele tudod nyomni a kagylókat. Színezni is lehet a kikeverésnél, 
akrilfestékkel. Minél több festéket teszel bele, annál sötétebb árnyalatot kapsz.” (Palomita) 

 
- Én tapétaragasztóba szoktam újságot "cafatolni"- (Brico, Obi, stb kapható kis lila dobozos 

azonnal felhasználható, mert van amit egy nap vagy éjjel áztatni kell, én türelmetlen vagyok 
ahhoz:)). És nem kell az egész doboz, pár kanálnyit keverj kezdetnek, de sűrűbbre, mintha 
tapétáznál, aztán ha mégis elfogy, pótolható-ezért is jó az azonnal oldódó). Összegyúrhatod 
masszává ha pl. tömör szobrot akarsz, vagy épp csak megmeríted benne a szeleteket és 
ráfekteted a formára pl. tál készítéséhez. Érdemes pár réteg után egy napot szárítani, ha nincs 
alatta forma hogy jobban megtartsa az alakját. Amikor teljesen kész a vastagságától függően 
egy hétig is hagyni kell, aztán festhető és faragható.” (chatcatbri) 
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- ’Én kipróbáltam egyszer: turmixgépbe tojástartó apróra darabolva, tapétaragasztó már 
bekeverve vízzel. Ezt összeturmixolni, és lehetett használni.” (camea)  

 
- „Én tapéta ragasztót bekevertem műanyag vödörben, amit le lehet zárni légmentesen, és így 1 

hétig is eláll. Az újságpapírt pedig széttépem kisebb darabokra, nagy ecsettel felkenem a 
ragasztót a pl. felfujt léggömbre, és néhány réteg papírt ragasztok rá. Sose felejtsd el a 
ragasztót rákenni a rétegek köze. Mivel télen megy a fűtés így hamarabb szárad. Amikor a 
megfelelő réteget felraktad, és kiszáradt, akkor 1 tűvel ki lehet szúrni a léggömböt, és tovább 
dolgozni a formával. Ha megfelezed a tojás alakú formát, nagyon jó álarcot lehet belőle 
készíteni, csak a szemnél kell kivágni, és olyan festékkel festeni, ami fedi az újságpapírt” 
(fröken) 

 
- „Édes perselyt lehet készíteni papírmaséból. Újságpapírt csíkokra kell tépkedni, kell hozzá 

egy mély tál, azt vizezzük be kívülről. Rakjuk rá sorba a csíkokat. Amikor megvan ez első 
réteg kenjük be tapétaragasztóval (ha az nincs csiriz is tökéletes és legalább nehéz lesz és 
masszív), és fedjük be még jó pár réteggel, persze mind közé ragasztó vagy csiriz kerüljön. 
amikor megszárad könnyen kijön a tál belőle. A teteje a perselynek úgy készül hogy a 
papírmasé tál tetejét hosszú ragasztós újságcsíkokkal keresztbe-kasul befedjük. Ha ez is 
megszárad sniccerrel rést vágunk a tetején. befesthetjük, én mondjuk "félbevágott dinnyét" 
alakítottam ki belőle, bár ez nem karácsonyi jellegű.” (xstream) 

 
- „Egyszerű újságpapírt csíkokra szaggatsz (lehetőleg egyenlő nagyságúra), és 

tapétaragasztóba áztatod. Akár egy egész éjszakára. Aztán a kívánt formára (tál, pohár, 
bögre, lufi, stb. ) rétegezed, minden réteget bekensz tapétaragasztóval. Addig csinálod, amíg 
el nem éred a kívánt vastagságot. Meg kell várni, amíg megszárad (ez akár 24-48 óra is 
lehet). Akkor leveszed a formáról, sniccerrel eldolgozod a szélét, és temperával, akrillal 
lefested. Használhatsz rá lakkot is. Könnyű, viszonylag ellenálló anyag lesz belőle.” 
(Palomita) 

 
„Egyszerű agyagcserepet temperával befesteni (én szeretem a márványos hatásút, így szivaccsal 
dolgozom több színnel), ha megszáradt, akrillakkal lakkozom. Ezt használhatod kaspónak is, 
vagy készíthetsz bele karácsonyi asztali díszt is oázisba szurkált növényekből, almából, 
gyertyából stb.” (Arduinna) 
 
„Szövés: egy léckeretre tipliket (lehet szögeket is) ütöttek be körbe, a felvetőszálat ezeken 
fordítják vissza, és hagyományos szövéssel (mint az általánosban mi is csináltuk papírból) 
elkészítik a mintákat. Számtalan variáció létezik, és régi, megunt ruhákból is nagyon ötletes 
dolgokat lehet kihozni.” (dettyji) 
 
Szakácskönyv, receptkönyv 
- „Receptes-emlékkönyv: Karácsony előtt voltunk egy ismerősnél közös mézeskalács sütésen. 

És akkor kaptam ajándékba egy egyszerű, szép keményfedeles füzetet. Abban a mézeskalács 
receptje volt és pár kedves szó. Azóta, ha valakinél valami finomat eszek, odaadom a 
könyvet ő meg beleírja dátummal, aláírással. Már elég szép a gyűjteményem. Talán egy ilyen 
könyvet is lehet mellékelni a sütikhez. Éveken át emlékeznek majd rá - a sütire is!” 
(horimarika) 

 
- „Összeállítok egy szakácskönyvet. A gépem tele van receptekkel; ide gyűjtöttem a neten 

megtetszetteket és a családom kedvenceit. Feldobom némi gasztronómiai történelemmel, 
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vagy épp személyes kötődéssel. . . Karton lesz a borítója, ezt beborítom batikolt hatású 
papírral, rávarázsolok némi szárított gyümölcsöt, és már kész is.” (dettyji) 

 
- „Elég sok újságot gyűjtöttem már össze, melyekben receptek is vannak. Ezeket kivagdostam 

és ráragasztottam papírokra. Írószerboltban lehet kapni irat lefűző sínt előlappal és 
hátoldallal. Ebbe beteszem a lapokat és már kész is a könyv.” (hladybird) 

 
- „Én már csináltam olyat is, hogy egy üres füzetet vettem, rá ételfotók, pár aranyos 

száraztészta! Ezt vontam be, és receptgyűjtő füzetnek kiváló.” (jewel79) 
 
 
Határidőnapló 
- „Vettem írószerboltban ilyen regiszter-szerű valamit, amiben vannak lapok, havi, heti, napi 

részletekre bontva. Ezeket kiszedtem, mert rondák voltak. A4-es lapból kivágtam 
ugyanakkora, de üres lapokat, és kilyukasztottam őket. Mindegyik nap egy oldal lesz. 
Felírtam rá a dátumot, és az aznapi névnapot. Alá írtam megjegyzéseket, hogy mi történt 
velünk azon a napon x éve vagy hónapja (én vezetem az ilyen dolgokat), vagy versikét írok 
oda, rajzolok, stb. Régi újságokból megmaradt, bőrre használhatatlan tetoválásokkal is 
díszítem, vannak szép keleti mintáim, azokat szereti. Konyítok az asztrológiához is, úgyhogy 
holdállás szerinti tanácsokkal látom el. Ő is odavan az ilyen dolgokért. :) Kis ajándékokra is 
gondoltam, pl. a Valentin-napi oldalra apró borítékban lesz egy keresztszemes hímzés, stb. A 
napok oldalai közé külön oldalakat is beraktam néhol, ahova ő írhat, vagy én rajzoltam. Van 
kis átlátszó fóliás tok, oda berakok majd egy közös képet rólunk.” (Wya) 

 
- „Levéldísszel: veszel olcsó, ronda határidőnaplót. bevonod a külsejét valami szép, egyszínű 

papírral. az elejére ízlésesen elhelyezel pár préselt falevelet, minél szebbeket, majd az 
egészet újra bevonod öntapadós, átlátszó fóliával. nagyon kell vigyázni, hogy a fóliát pontos 
méretűre szabd, és hogy ne kerüljön alá légbuborék, így centiről-centire kell ragasztgatni.” 
(jewel79) 

 
 
„Saját készítésű ékszer is. A Mineraliban lehet kapni mindenféle kavicsot, meg tengeri 
herkentyűt és az ékszerkészítéshez szükséges hozzávalókat, még szerszámokat is.” (ciss) 
 
 
Poháralátét  
- "Egyszerűen elkészíthető. 12 egyforma kör alakú anyag darab kell és 2 nagyobb kör alakú. 

Két körcikket összefogni úgy hogy mind a két oldalon a színe legyen felül, majd színben 
hozzá illő horgoló cérnával körbe horgolni. Az enyém kékfestő anyag volt tojáshéjszínű 
cérnával körbehorgolva és nem kör hanem szív alakú.” (bigacsiga2) 

 
- Ikea-ban vettünk egyszínű parafa poháralátéteket, ami alapján egyszerű hullámkartonból 

vágtam ki új darabokat, amit a lányom nagy igyekezettel megfestett! Lelakkoztam fújós 
akrillakkal és a mai napig használjuk őket!” (ZITIMI) 

 
- „Egyszerű, papír poháralátétet befestettem különböző színekre: piros, kék, zöld. . . Ha 

megszáradt, szép karácsonyi mintás szalvétát ragasztok rá egyszerű tapétaragasztóval, majd 
akrillakkal lakkozom. Ja, arra számítani kell, hogy az alapszín átlátszik a szalvétán, de ez 
direkt jól jöhet. Mivel a felület egyenes, jó hozzá a csomagolópapír is.” (Arduinna) 
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- „Poháralátéteket régi, rossz cdkből csinálok. Rengeteg cd-t irunk, úgyhogy mindig akad pár, 

ami hibás. van 2-3 készletre való. Nagyon jól lehet festeni, lakkozni, és jó anyagból is van. 
(zoe*) 

 
„Vettem levendulavirágot a Herbáriában, a méteráru boltban laza szövésű vékony anyagot. 
Ebből varrtam kicsi tasakokat (8*8 cm). Beletöltöttem a levendulát, csináltam kicsi fülecskét a 
párnára és kész is az 1. álomba szenderítő, 2. ruhaillatosító, 3. fürdőszobába illatosító (ha a forró 
gőz éri, istenien illatozik), 4. kinek mi tetszik :-)) Persze más kellemes illatú gyógynövényt is 
lehet beletenni, karácsonyi mintás anyagot lehet választani, egyedivé tenni a párnácskát 
monogrammal. . . stb.” (Apricot) 
 
„"Világkörüli út":  persze nem szó szerint, ez igazából egy ajándékvadászatot takart: mindegyik 
ajándékhoz kapcsoltam egy országot és az ajándékot elrejtettem a lakás egy olyan zugába, ami 
esetleg az adott országhoz kapcsolható. Gyártottam kis kártyákat, amin utalások szerepeltek, 
hogy hol van az ajándék. Egy példa: a kínai cirkuszba szóló jegyek a rizs mellett voltak és a 
jegyekhez "vezető" kártyán egy kérdés szerepelt a rizzsel és a kínaiakkal kapcsolatban. A 
következő ajándékhoz vezető kártya mindig az éppen megtalált ajándék mellett volt. Jót 
szórakoztunk! Ha férfivel működött, biztos működik gyerekekkel is. . . :-)” (Orsibors) 
 
„Családfa: jó sok meló és utánajárás, de ha megvan minden iratotok, akkor egyszerű. Létezik 
családfa készítő program is, fényképet is lehet beilleszteni, nekem nagyon tetszik. És mivel 
olyan hatalmas a családunk, biztos hogy mindenki örülni fog neki.” (annese) 
 
Gyöngyfűzés 
- „Hungarocellt nagyon sokat beborítottam már gyönggyel. Igazán szép és különleges. És 

nagyon macerás is. De megéri.” (horimarika) 
 
- Asztali lámpa, de a búra nem papír vagy más, hanem gyöngy. Mécsestartót is lehet így 

készíteni, egy drótvázat készítesz, vékony drótra fűzöd a gyöngyöket, és a vázra erősítgeted. 
Gyönyörű fénye van.” (Palomita) 

 
- „Próbáljatok hőre keményedő gyurmából kis gyöngyöket csinálni (én fogpiszkálóval 

lyukasztottam ki a közepüket), és ebből nyakláncot fűzni! A gyurmát kb. 4 percig kell forró 
vízben főzni.” (barifelhő) 

 
- „Szarvacskatészta felfűzve. Sokkal szebb lesz, ha előtte kicsit megpirítom. Ez szép mintát ad 

neki. Dinnyemagból fűztem nyakláncot. Ezt sokkal könnyebb összegyűjteni, és a nyaklánc 
nem szúr annyira mint almamag esetén.” (mse82) 

 
- „Fűzzetek nyakláncot gyöngyből, vagy éppen almamagból. (barifelhő) 
 
- „Én nagyon sok ajándékot készítek gyöngyfűzéssel és varrással, az egészen különlegesnek 

látszó nyakláncok is egészen egyszerű technikával készülnek, csak odafigyelés és kitartás 
kérdése, könyvből megtanulható.” (Flári) 

 
- „Próbáljátok ki a gyöngyszövést is, abból is nagyon szép dolgok sülhetnek ki!” 

(barifelhő) 
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http://home.att.net/~mcdermand/beadies/ash.htm ("Framed Page" utasítás) 
http://gyongy.lap.hu 
http://caravanbeads.com 
http://www.chatsco.com/safety_pins.htm 
http://www.intermed.it/hobbyefantasia/pagine/fiori-perline.htm 
 
„Angyalka: arany kartonból ki kell vágni egy kört, a közepén rajzolni egy kisebbet, az lesz a feje, 
gondolom mindenki ismeri. A szoknyája szélére egy lyukat csinálok, amin keresztül egy vékony, 
drótot ráerősítek, és borba, vagy bármilyen parafás dugaszolású üveg tetejére rászúrom, és az 
üveg nyakát is átkötöm szalaggal.” (zoe*) 
 
„Kagylóból: keverned kellene egy jó sűrű gipszet, rákenni a cserépre és belenyomogatni a 
kagylókat. Valamilyen újságban láttam így egy tál elkészítését. Persze kérdés, hogy a domború 
felületen mennyire marad meg gipsz, de szerintem ha elég sűrűre csinálod, összejöhet. A közök 
fehérek lesznek, de azt lehetne dekorálni, mint a gipszfiguráknál, vagy úgy hagyni.” (Orsibors) 
 
„Terítő: veszek hófehér lenvászont, van pár elég jó színű textilfestékem, gyerek kezét, lábát 
(vagy akár a popóját is:)) be lehet vele kenni, aztán hadd tapicskoljon az anyagon, máris kész a 
személyre szóló terítő a nagymamiknak. :)” (Palomita) 
 
„”Test-kép”: vettem egy nagy feszített festővásznat (1*1, 5 m), lealapoztam piros akrillfestékkel 
és hagytam megszáradni. Aztán kevertem sárga festéket (szintén akrill), bekentem vele magamat 
tetőtől talpig elöl és ráfeküdtem a vászonra. Ehhez kellett segítség, egyedül nem jött volna össze, 
mert ugye a vászonra nem lehet rátámaszkodni. Aztán kb. 30 percig tartott mire lesúroltam 
magamról a festéket.” (Orsibors) 
 
„Én egyszer olyan dobókockát csináltam, hogy minden oldalára írtam valami szerelmes verset, 
az egyik oldalára pedig egy neki szóló üzenetet, és ha épp távol voltam a páromtól, akkor 
minden nap tudott egyet dobni, és elolvashatott egy verset.” (kicsiszívx) 
 
Társasjáték 
- „Tavaly a hugikámnak csináltam Scrabble társasjátékot! Lapos kavicsokra írtam a betűket és 

a pontértékeket alkoholos filccel és egy szép befőttesüvegben tartja. (Tábla sem kell hozzá, 
csak akkor nincs duplázó mező!)” (Alu) 

 
- letölthető társasjáték kicsiknek: www.vidorgames.hu 
 
- Scrabble másképpen: ettől ihletve csináltam a következőt. Kiégethető gyurmából 

megformáztam a betűknek való kis négyzeteket (100 db, kb. három kis csomag gyurmából 
jön ki), majd kiégettem őket. Vigyázni kell a hőfokra (120 fok), mert én az első adagot túl 
melegre tettem, és elfüstölt :-) Mikor megvannak a kockák, alkoholos filccel rá lehet írni a 
betűket meg a pontszámokat az eredeti alapján. A táblát Excelben könnyű megcsinálni, itt be 
is lehet színezni egyenként a kockákat, és bele lehet írni, hogy kétszeres vagy háromszoros 
betűérték, stb. A betűknek fogok varrni egy kis bugyellárist, és az egészet valószínűleg egy 
fadobozba teszem, amit saját kezűleg fogok megfesteni.” (rereka) 

 
- „Csináltunk egyszer egy Scrabble játékot, fakockákra betűk, a tábla pedig egy egyszerű 

vászon volt, a hálókat elütő színű cérnával varrtam, a sokszorozó mezőket pedig 
textilfestékkel festettük.” (H.Myrtle) 
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Teatasak hajtogatás 
- „Van a kicsi teatasak amiben a pickwick tea található. Ezt a zacskót szét kell nyírni, s csak az 

elejét meghagyni, még a fehér szegélyét is le kell vágni. S az egyforma pl meggyes a 
meggyessel a szép. Egyfajta meghajtogatott motívumban általában egyfajta /pl. meggyes/ 
minta van. Az üdvözlőkártyáknál a kézimunka lapon a hajtogatás menetét is 
megtalálhatjátok. Sok sikert!-))” (ibics ) 

 
- ’Én is most próbáltam ki a teatasak-hajtogatást, kicsit másképp: csomagolópapírból vágtam 

ki 2, 5cm oldalú négyzeteket, meghajtogattam és csodaszép ajándékkísérőket készítettem 
belőle.” (bve) 

 
 
 
www.cardinspirations.co.uk  
 
http://scrapbooking.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http%3A%2F%2Fstamporium.com
%2Fhtml%2Ffoldinstructions.html 
 
http://www.angelfire.com/art/teabagfolding/ 
 
http://pages.prodigy.net/rubyburns/teabag.html 
 
http://raindrops.hu/tasak01.jpg 
 
http://raindrops.hu/tasak02.jpg 
 
http://www.cardinspirations-usa.com/demo/demo16.htm 
 
http://pages.prodigy.net/rubyburns/cardgal6.html 
 
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=100936&rvt=18 
  
http://pages.prodigy.net/rubyburns/tiles4.html 
 
http://www.kcardinal.freeserve.co.uk/Tea_Bag_Folding/Tea_Bag_Papers/tea_bag_papers.html 
 
http://scrapbooking.about.com/cs/teabagfolding 
 
 
Mikulás  
- „Dunsztos üvegből: Közepes méretű befőttes üveg tetővel együtt. Piros filcből szájat vágtam 

ki és ragasztottam az üvegre, fehér filcből bajuszt, fekete filcből szemet ragasztottam az 
üvegre. Vattából szakállat, és piros kötött anyagból sapkát ragasztottam a tetejére. Így ki -és 
be lehet csavarnia tetejét. Marcipán édességgel töltöttem meg, amit ételfestékkel színeztem, 
és a gyerekekkel formáztattam meg.” (fröken) 
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- „Földimogyoróból, eléggé munkaigényes de a siker nem marad el. Veszel piros meg fehér 
temperát és simán megfested a mogyoróra a mikulást, szeme szája filctollal rajzolható. Mi 
kötöztük ajándékra, de mehet a Miki csizmájába is.” (jekill) 

 
- „Normál terrakotta cserepre télapó arcot festek, az ajándéknak szánt csokikat pedig piros 

krepp-papírba csomagolom, amit úgy kötök össze, hogy ha a cserépbe teszem úgy nézzen ki 
mint a mikulás sapkája.” (ilva) 

 
- „Decoupage-oltunk pirosra festett WC papírgurigára Mikulásfejet és ráragasztottuk 

kartonlapra - remek Télapós-ceruzatartó lett /ez a technika jövőre visszatér szerintem az 
életembe, mint adventi naptár/. Olyan ügyesen dolgozott a lányom, hogy 200 °C-ra 
melegedett a szívem! Sűrű tapétaragasztóval dolgoztunk és matt lakkal fújtam le a végén.” 
(ZITIMI) 

 
- „Mikulás-receptem van, gyümölcsökből. Veszel egy szép, piros almát, egy diót és egy kb. 1 

arasznyi hosszú vékony drótot. Kifúrod a diót a dróttal (vagy egy spéktűt belekalapálsz) és 
így a drót végén lesz egy diód. Ezt átfúrod az alma közepén (a száránál be, az alján ki) Így 
van egy piros almád egy dióval a tetején. A dió lesz a Mikulás feje. Vattából hosszú hajat, 
szakállat (akár kis szemöldököt) vágsz ki és ráragasztod a dióra, majd filctollal szemet és kis 
szájat rajzolsz neki. Utána piros papírból egy félkörívet vágsz ki, összetekered süveg 
formára, így megkapod a Mikulás süvegét, aminek a csúcsára egy vattagolyót ragasztasz 
(mint bojt)” (KAP300) 

 
„"Fotel": ami egy nagy rongyos-zsák, kitömve maradék rongyokkal, anyagokkal, vagy frízzel. 
Ne tömd ki teljesen, legyen hova beleugrálni:)” (Zyla) 
 
„Ujjbáb: Pingpong labdából és textilekből a legkülönbözőbb figurákat lehet elkészíteni. HA 
minden ujjra készül egy, már egy mesét is el lehet játszani és alig kerül valamibe.” (kisgubanc) 
 
„Masszázsolaj: alapja mandula, jojoba vagy avokádó, napraforgó, olíva olaj. Ezek bázis olajok, 
ehhez kell keverni az illóolajat. 100 ml bázishoz 20-30 csepp illóolaj (levendula, narancs, citrom, 
mandarin, fenyőfélék. Fürdőolajat valamelyik semleges folyékony szappanba cseppentett 
illóolajjal készít.  
Pihentető masszázsolaj: 50 ml bázisolaj, 13 csepp levendula, 2 csepp geránium, 10 csepp 
szantálfa. Sötét üvegben összekeverni. 
Frissítő masszázsolaj: 50 ml bázisolaj, 10-15 csepp fenyőféle.  
Még néhány konkrét bázis olaj: mogyoró, jojoba, avokádó, körömvirág” (horimarika) 
 
„Az az ötletem támadt, hogy a borosüvegek parafadugóit összeragasztom egy kis kosárnak, 
valami olyannak, amiben levesporos zacsik elférnek majd.” (zsuzssska) 
 
„”Felrázható életkép”: Befőttes üveg kupakjára valami kis figurát ragasztasz fejjel lefelé. Az 
üveget megtöltöd glicerinnel, csillámokkal (kék csillagok, alufóliadarabka), és olyasmi lesz 
belőle, mint a kis üveggömb amit ha megrázol, esik benne a hó.” (Jazzica) 
 
„Növényekből: 3 fajta kaktuszokból egyéb pozsgásokból üvegtálakat szép kerámia csereptalakat 
ültettem be és szuper kövekkel és dísz kavicsokkal díszítettem.”(Götliche) 
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„Műanyag kólásüvegből kedves kis madáretető: kerek lyuk az oldalára, utána beborítottuk ilyen 
falevéllel és lelakkoztam! Csudi jól néz ki! Narancssárga kupakot is találtam rá, apróság, de jól 
esik, hogy a kupak is illik színben. Mégsem az a ronda műanyag látszik. . . Egyébként 
lopótökből is aranyos madáretetőt lehet készíteni, kicsit vízálló festékkel kipingálva egyedivé 
tenni. . . helyre kis karácsonyi ajándék válhat belőle!” (ZITIMI) 
 
„Virágszeretőknek ajándékötlet: üvegre festettem napot, esőt meg öntözőkannát, így lett meg a 
nagyon kedves locsolóüveg” (egi) 
 
„Agyagból csináltam egy gyönyörű fali keresztet. Régebben gyufából csináltam keresztet, 2 féle 
sablonom is van.” (egi) 
 
„Váza: Mindegyik üvegnek különféle alapszínt festettünk. Ezután lefénymásolt 
személyigazolvány képet(gyerekekét) ragasztottunk rá átlátszó nylon leukoplaszt csíkkal. Ezt 
óvatosan körbe festettük, képezve vele egy keretet. Mikor félig megszáradt mindenféle színű 
festéket csorgattunk rá, vagy össze-vissza, vagy próbáltunk mintát is alkotni. Persze a színeknek 
passzolni kell egymáshoz. Azt elfelejtettem: mindezt olajfestékkel oldottuk” (evaca) 
 
„Hajcsat: venni kell francia csatot, kartonból ki kell vágni a formát amit szeretnél (téglalap, 
ovális) ráragasztasz jópofaságokat ehhez rögzíted a csatot és kész. Jópofaságok: pici 
pirospaprikák, halacska kekszek, smarties cukorka, ici-pici cerkák(egy nagyobb cerkából kijön 
csak szét kell darabolni és kihegyezni), színes tortadara, kagyló, szárított narancs karika. . . stb. 
Csak le kell lakkozni és kész is.” (Alu) 
 
„Kreatív boltokban lehet kapni óraszerkezetet, meg gipszből óralapot, kifested, összeszereled és 
kész.” (Palomita) 
 
„Anyám különösen nehéz eset, nemcsak azért, mert nehéz olyat kitalálni, aminek örülne, de azért 
is, mert 23-án van a névnapja, 24-én karácsony, és 25-én a születésnapja. Én meg nem vagyok 
annak a híve, hogy egy nagy ajándékot kapjon, szerintem elég nagy kics. . . . s lenne vele. 
Szóval, akkoriban irtó nagy virágkertészet őrületben volt. Tutira kiszámítható volt, hogy 
mindenkitől virágoskönyvet fog kapni, én meg úgy gondoltam, nem állunk be a sorba. 
Elkezdtem sorra járni a kertészeti boltokat, és összevásároltam egy csomó féle hagymát, gumót 
és magot. Aztán szétszedtem őket tavaszi, nyári és őszi virágokra. Három kartondobozt 
bevontam szépen csomagolópapírral, a névnapjára kapta a tavasziakat, karácsonyra a nyáriakat, 
az őszieket meg a szülinapjára. Hej, akkora mosolyt még sosem láttam anyu arcán.” (Palomita) 
 
„Kiváló és dekoratív lenvászon konyharuhára, aminek az aljába keresztszemes vászon van 
beépítve, amire nagyon jópofa mintákat lehet hímezni, megadott minta alapján. Nekem nagyon 
megtetszett, bátrabbak a hozzáillő abrosz hímzését is bevállalhatják.” (magu) 
 
„Fakanálból csináltunk bábokat az óvónéninek aki erre még oklevelet is adott a gyereknek az 
"eredeti" ötletért.” (BEAMAMA) 
 
„Egérpad: A4-es méretű dekorgumit, natúr színben, a rövidebb oldalának megfelelő négyzetet 
vágtam ki belőle. Egyszerű csomagolópapírból vágtam ki képeket, ezeket ragasztottam fel sima 
ragasztóval a dekorgumira. Ezt bevontam öntapadós fóliával, és kész!” (barifelhő) 
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„Festettem agyagcserepeket világoskékre. Először lefestettem diszperzittel fehérre, majd 
száradás után a diszperzitet kis tálkákba öntöttem és különböző mennyiségű kék sima temperával 
színeztem őket. Szivacsdarabokat mártogattam a kék festékekbe és rányomkodtam a cserépre. 
Tökéletesen fedett és nagyon szép árnyalatosak lettek a cserepeim. (A végén még kék kagylókat 
"decoupageoltam" rájuk és lefújtam akrilin lakkal őket. Gyönyörűek lettek!)” (jébé) 
 
„Ágytakaró: a takaró mintája rém egyszerű, én egy horgoló-könyvben találtam rá egy kifelé 
növekvő négyzet mintára, ezt "fejlesztettem" takaróvá. Én az összes otthonlévő maradék fonalat 
belehorgoltam, halvány rózsaszíntől bíborig, tehát egy ilyen lilás lett az egész, nagyon szép, és 
mivel váltottam a színeket, olyan, mintha újabb és újabb keretet raktam volna a meglévő négyzet 
köré. A minta: 6 láncszemből gyűrűt kapcsolsz, ebbe *3 egyráhajtásos pálca, 1 láncszem* 
négyszer, a következő sor: 3 láncszem magasításnak, az 1 láncszemre *3 egyráhajtásos pálca, 3 
láncszem, 3 egyráhajtásos pálca*, tehát két pálcacsoport megy az ívbe, 1 láncszem, a következő 
1 láncszemes ívbe újra 3 egyráhajtásos pálca, 3 láncszem, 3 egyráhajtásos pálca, ettől kialakul a 
négyzet forma. Következő sor: 3 láncszem magasítás, és az egyláncszemes ívekbe újra 3 egyráh. 
pálca, 1 láncszem, a 3 láncszemes ívekbe 3 pálca, 3 láncszem, 3 pálca, hogy a sarok továbbra is 
folytatódjon. A második hármaspálca (a sarok) után a 3 pálcás csoportok közé mindig kell egy 
láncszem, hogy szépen kifeküdjön a terítő. Én 4-es tűvel horgoltam, kétszálas pamutfonallal, de 
aztán készítettem egy vastagabb fonalból is, azt 5-ös tűvel.” (BJudó) 
 
„Maszk: én agyagból csináltam meg az arcot, amire a gipsz lapokat ráhelyeztem, de akinek van 
otthon műanyag maszkja, vagy feje azon egyszerűbben megcsinálhatja. Szóval egy kis agyagot 
kinyújtottam kb. 8 mm-re és azt ráhelyeztem egy újságpapír gombócra, aminek amolyan 
fejformája volt. Ezen alakítottam ki aztán az arcot. Erre tettem rá a gipszlapokból három réteget. 
Akinek nincs gipszlapja az papírmaséból is megcsinálhatja, de akkor ajánlom hogy az agyagra 
tegyél egy fóliát, különben nem fog az életében sem megszáradni a papírmasé. Szeretnék egy 
tavaszt ábrázoló maszkot csinálni belőle, ezért vettem néhány szál selyem piros, sárga apró 
selyemvirágot, amit aztán hozzá fogok erősíteni a maszkhoz.” (miszisz) 
 
„Csináltam egy cserepet, amin szalvéta már nincs is, csak a gyurmából formák, amelyeket 
egyszínűre festettem a cseréppel (bordó), majd aranyoztam satírozva. . . Isteni szép, a 
kiemelkedő részeken több arany maradt meg, és nagyon egyszerű volt megcsinálni!” (macskafül) 
 
„Szülinapos hírlapcsomag a Széchenyi Könyvtárban: faxon is meg lehet rendelni, a dátum 
megjelölésével és " Születésnapi csomag" megjelölésével. Fax: 224-3806. 12 oldal 2200 ft, és 
minden további oldal 85 Ft. Azt is elmondták, hogy személyes megrendelés esetén az oldalakat 
kiválaszthatjuk, faxnál pedig ők válogatják össze. E-mail: inform@oszk.hu” (hangyalány) 
 
Babaház és berendezése 
- „Elmentek egy műszerész boltba és vettek kis foglalatokat, kapcsolókat, felvillanyozták a 

házikót. csak pár kis izzó és elem kell még (és persze vezetékek), meg egy ügyes apuci ;) 
Maradék padlószőnyeg, linóleum darabkák is jól hasznosíthatók. Csinálhatsz állólámpát is. a 
drótot dugd szívószálba, a lámpaernyő lehet kis papírernyő a fagyikehelyről, vagy egy 
lefolyószűrőre is rögzíthetsz valami anyagot. a lába nagyobb kupak, vagy kicsi dobozka. (az 
anyagokkal díszített lefolyószűrőből kitűnő barbikalapot is készíthetsz!) de akár vékony 
drótra feszített selyemcsomagolóból lehet igazi lámpaernyőt is készíteni nagyon gyorsan. „ 
(mythril) 
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- „Úgy emlékszem, hogy vmi nagyon vastag kartonból volt, emeletes, és a szintelválasztó 
vékony bútorlapból volt. Az egész házikó kívül és belül is tapétával volt bevonva. Lépcsőt 
csinálhatsz összeragasztott gyufásdobozokból, amit vmivel bevonsz.” (andrea.éva) 

 
- „A mi házunk egyszintes lesz. A lányom kapott karácsonyra Barbie ágyat, és szekrényt, most 

kap gyereknapra konyhát. Találtam tapétát, amivel kitapétázom belülről.” (maszi) 
 
- „Nem egy nagy kartonból csinálnám, hanem több dobozt összeragasztanék, így már kész is 

vannak a szobák. Gondoltam én is ablakra, függönnyel. Kis akasztókat felragasztani.” (garla) 
  

„Lampion: Üveg alja levágva, drót spirálosan meghajtva hosszú szárat hagyva, az egész befűzve 
alulról hosszúszár ki az üveg száján, kampósra hajtani és felakasztani. Kész csoda egy kerti 
partin. Mert ebből egyet nem szabad csinálni legalább tíz-tizenöt. Mindent bele” 
(töknye) 
 
„Nagyon praktikus a kisbabák ápolásához szükséges dolgok elhelyezéséhez az un. "Zsebes" 
falra, gyerekágy oldalára, fürdőszobába stb. akasztható tároló, melyhez az Ikeából is lehet ötletet 
szerezni. Sok dolognak kell egyszerre kéznél lenni, ezekből könnyen elő lehet venni ami éppen 
kell.” (hangyalány) 
 
„Összegyűlt parafadugókat nem volt szívem száműzni, mert ma már olyan szép minták vannak 
rajtuk. A boros palackok dugóit hosszában kettévágtam és felragasztottam körkörösen egy 
fémdobozra. (Konzerves vagy kakaóporos. ) Mivel a fémdoboz nem engedi át a vizet, remek 
virágtartó lett belőle, de akár ceruzákat vagy fakanalakat is lehetne állítani bele.” (kisgubanc) 
 
„Táska horgolás: közönséges cukorspárgából (a vékonyabból) horgolok (bármelyik 
mezőgazdasági boltban kapható). Kicsit merev, de haladós vele a horgolás. De már szemeztem a 
színes raffiával is a boltban. :) Ahhoz kicsit több türelem kell majd.  
A horgolótű meg az anyagtól függ, de min 2-3-as kell. (Kisebbel lassan halad) 
Fonalból szerintem olyat kérj, ami nem szöszölődik ki. Nagyon szép pasztell és natúr színű 
horgolni való fonalat is lehet már kapni, több szálat összefogva abból is lehet jó tartású tatyót 
horgolni. Szerintem érdemes textilből cipzáras bélést is beletenni. (a spárgatatyóba kell is, mert 
elég lukacsos, nem lehet szorosra horgolni). (mythril)  
 
„Életfa: Sok drót kell hozzá! Most már tudom, hogy hosszabb darabok, mint ahogy én csináltam. 
Levágni bármikor lehet! Kb. 25 cm-es drótra egy kicsi hegyikristály kerül. Egyszerűen a kristályt 
a közepére tettem, félbehajtottam a drótot és picit megcsavartam. Nem szabad végig csavarni, 
csak kb. 1 cm-t. Aztán 3 ilyen 'levélkét' egybefogok és csavarom. Szintén csak 1 cm-t. De azért 
hagytam pár egyes levélkét is. Aztán ezeket szépen elkezdtem egy egésszé összealkotni.” 
(horimarika)  
 
„Bármilyen alkalomra adható ajándékötletet osztok meg Veletek: túlélő-készlet néven adtam egy 
16 éves srácnak, de szerintem minden korosztálynál beválhat. Mindenféle mókás ajándék, és 
könyv, idézetgyűjtemény lehet benne egyénre szabva. Én néhány gondolatot is fűztem hozzá. A 
siker garantált.” (hangyalány) 
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Puffadós festék 
- „Én a puffadós festékkel pl. hópelyheket csináltam a saját gyártmányú karácsonyi lapokra, de 

lehet műhónak használni vagy más festékkel kombinálva mondjuk lehetnek szőlőszemek. . . 
ja és olyat, amit nem tudtok sütőbe rakni, fel lehet puffasztani hajszárítóval (legalabb 
1500W-os kell hozzá)” (Dorka28) 

 
- „Betűket írtam vele egy általam készített kis táskácskára, amit a nagyfiaim a winchester 

hurcolásához kaptak, mert nagyon féltik és eddig egy pulóver volt a "háza". Ráírtam, hogy 
"Marci és Tomi vinyóháza". Nagyon jópofán néz ki:)” (Athalie) 

 
- „Zoknikat csináltam. Vettem egyszínű, egyszerű zoknit és a talpára puffadó textilfestékkel 

rajzoltam mindenfélét (szíveket, autót . . . ). Utána hajszárítóval felpuffasztottam és kész.. Az 
egyik lány pólóra mikulást festett. Először a szakállát fehérrel és azt felpuffasztotta. Utána a 
többit csak simán megfestette. Szép lett a mikulás nagy fehér habos szakállal.” (horimarika) 

 
Antikolás  
- „Teafilterrel: miután a tasakot eltetted egyéb célokra :)), és megcsináltad a teát, a használt 

filtert, mint egy pemzlit, végighúzod néhányszor egy tálcára tett fehér lapon. Így az a teától 
függően sárga, rózsaszín, vagy barnás lesz. Száradás közben kicsit hullámosodik is, az is 
szép. (A száradást gyorsíthatod, ha a forró tűzhely fölött gyors mozdulattal elhúzod 
néhányszor a lapot.” (viagiulia1) 

 
- „Cipőkrémmel: szivaccsal kell nagyon vékonyan felvinni, és körkörösen sokáig dörzsölni, 

amíg szépen kifényesedik. Én oklevelet készítettem így sima géppapírból. Gondolom 
újsággal is működik, csak még vékonyabban kell kenni, hogy ne legyen sötét. Egyébként 
szép márványozott hatású lesz.” (mythril) 

 
Húsvéti ráadás ☺ 
- „A kindertojás "sárgáját" és húsvétkor használtam. Először vatelint sárga temperás vízbe 

áztattam, aztán megszárogattam, így szép sárga lett. Megformáztam belőle a kispipit, sárga 
cérnával kicsit elkötöttem a nyakánál, és így lett egy kis gömböcöm meg egy nagy 
gömböcöm, piros csőröcskét ragasztottam, és két kis fekete gyöngyöt szemnek, Édes lett. 
Zöld krepp-papírból vékony csíkokat vágtam azt beleragasztottam a tojásba, hogy szépen 
kilógjon körben, és beleültettem a kispipit. Aztán krepp-papírból hosszabb, szélesebb 
csíkokat vágtam, bepödörgettem a szélét, masnit formáztam belőle és a pipis tojáskát a 
közepére ragasztottam. Ezzel díszítettem a csomagokat, mindenki azt hitte, hogy készen 
vásároltam.” (camea) 

 
- „Ma a kolleganőm mindenkinek adott színes krepp-papírból olyan nyulat, hogy tenyérnyi 

csíkot vágott ki, középen ketté hajtotta az alsó rész lett a teste, felül a nyakát összefogta 
gumival a fejét kitömte, még egy gumival összefogta és a papír végét két felé vágta, 
megsodorta, az lett a fül. Élénk színes nyulaink voltak. :)))” (K-a-t-I) 

 
- „Kis csibe fonalból. Két sárga fonalból készült pom-pom. Összeragasztani, majd narancs 

színű papírból, vagy filcből lábakat, fekete gyöngyből szemet rá.” (lilla11) 
 
- „Én nem festettem meg a tojást. Hagytam natúr színében, hiszen majd főtt tojást fogunk 

festeni. Kifújtam a tojást, kiszárítottam, kivágtam kicsi mintákat a szalvétából és úgy 
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ragasztottam fel, mint bármi másra. Egész jó lett. Én kicsi csibés és tojásos szalvétából tettem 
mintát.” (maszi) 

 
- „Jut eszembe, tojás deku címszó alatt: anno a gimis kézművesben csináltuk, hogy azt az 

egész vékony csomagolópapírt - tudjátok, melyik, ugye? Olyan, mint az egyrétegű sima 
szalvéta-na azt tépkedtük darabkákra, tapétaragaccsal fel a tojásra sok rétegben, száradás 
után akrilllakkal lefújtuk, évek óta álla polcon, és gyönyörű.” (zsumbi) 

 
- „Én hurkapálcikákból összerakott felfüggesztett húsvéti díszítést csinálok. Matricafestékkel 

kemény fóliára pipiket, tojásokat, húsvéti dolgokat készítek, kétoldalast, körbevágom, és 
felakasztom a hurkapálca kis botok végére és összerakom lógónak. Egymáson keresztbe. 
Remélem érthető:) A hurkapálcákat lehet díszíteni, barkával, tollal, amivel gondolod.” 
(Athalie) 

 
INTERNET 
 
“Alap”oldalak 
 
www.karacsony.lap.hu 
www.kreativ.lap.hu 
http://www.geocities.com/sklwebpage 
http://www.ajandekozz.hu/ 
http://keresztszemes.lap.hu 
 
Egyéb 
 
Habfürdők, fürdőolajok, fürdősók, egyebek: http://www.pioneerthinking.com/baths.html 
 
Mindenféle házi szépségápoló szer: http://www.unc.edu/%7Ereddeer/index/00_bath&body.html 
 
Potpourri, szobaillatosítók, mindenféle illattal kapcsolatos dolog: 
http://www.unc.edu/%7Ereddeer/index/00_senses.html 
 
Szappanok, sók, testradírok, testápolók, szőlőzsír, illatosítók, parfümök, olajok: 
http://www.funstufflessons.com/recipepage.html 
 
Papírcsodák: http://zaphod.klubmail.hu/hopihe.htm  
 
Gyurma, kréta, zsírkréta, festékek, stb. http://www.unc.edu/%7Ereddeer/index/00_kidcraft.html 
 
Még több házi kozmetikai cucc: http://www.makeyourcosmetics.com 
 
Fotóval díszített ajándékok: www.multiprint.hu 
 
Kisgyerekeknek online kifestő http://www.wyzlic.de/malbuch/malen.htm  
 
Betűk: http://www.fontparadise.com/fonts.asp  
 
Családfa program: www.dltk-cards.com/calender/user/index.htm  



 61

 
Minden, ami karácsonyi: http://www.northpolechristmas.com/  
 
Sk. ajándékok: http://www.geocities.com/szaloncukor/f_linkek.html  

http://www.netweb.hu/flash/torzsvendeg/cikkek/cica/karacsony/karacsony.html  
 

Puzzle: http://www.tibosoftware.com/jpup.htm   
 
Hópihék: http://www.tomlitoo.com/noel/calendrier/?flocons=1   
 
Karácsonyi zene: http://alteredneurons.com/Christmas2000/mp3.html  
 
Babaágy fagyipálcikából: http://makingfriends.com/beniebed.htm 
 
Kút csipeszből: http://makingfriends.com/wishing_well.htm 
 
Híd fagyipálcikából: http://makingfriends.com/gs_bridge.htm 
 
Szalvétatartó: http://makingfriends.com/napkinholder_mom.htm 
 
Szélcsengő: 
http://www.makingfriends.com/store/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=1&Product_Co
de=48-803 

 
Karácsonyi dalok: http://www.the-north-pole.com/carols/index.htm és 
http://legjobblap.hu/karacsony/jatek/dallamok.htm  
 
www.kisalfold.hu/index.php?id=318 valentin napi ajándékötletek 



 62

Hasznos ötletek 
 

„Öntöttem egy csomag vaníliáscukrot a porszívó porzsákjába. Fantasztikus vaníliaillat van 
az egész lakásban, amikor porszívózok. Hogy hogy jön ez a Karácsonyhoz? Takarítani 

akkor is kell, meg az illat. Gondoltam, lehetne őrölt fahéjjal is próbálni, meg esetleg némi 
mézeskalács fűszerkeverékkel.” (bve) 

 
 
 

„Raffiát is gazdaboltban kapni, kilóra, ha színes kell, ruhafestékkel festhető” (vazi) 
 
„Gyümölcskarika szárítása: Nagyon egyszerű: felkarikáztam kb. fél cm vastagságúra és a 
radiátorra tettem őket. Időnként megforgattam, néhány nap alatt kiszáradtak és kicsit hullámosak 
lettek. A citrom és az alma is így készült. Természetesen "keresztbe" kell szeletelni! :))))” 
(ANYAKONDA) 
 
„A porszívóba citrom- v. narancsolajjal átitatott vattagolyót szoktam tenni és igazán mennyei 
illat árad a levegőben és elég hosszú ideig tart.” (Helpy) 
 
„A faleveleket ki kell vasalni, és akkor nem törik meg. Pl. a cserszömörce levele nagyon szép, a 
zöldtől a sárgáig, a pirostól a liláig minden színben van.” (zsuszi) 
 
„Én vékonyan bekenem a lepréselt falevél hátulját barkácsragasztóval, ill. a laminált parketta 
ragasztásához használt ragasztóval, ami kimaradt. . . úgy ragasztom fel a kiszemelt felületre. Pár 
nap múlva matt lakkal lefújom, ami biztosítja, hogy nem törik-pereg le!”(ZITIMI) 
 
Ragasztóeltávolító: "fix-o-moll" az OBIban kapható 
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Jókívánságok 
 

„ A JÓ ANGYALOK KARÁCSONYKOR A FÖLDÖN JÁRNAK, TÉRJENEK BE 
HAJLÉKODBA, S MARADJANAK NÁLAD!" (maszi) 

 
 

 
 
" Csillagszóró szórja fényét ,  
kíván melegséget , békét ! 
Angyalka száll házad felett ,  
hogy átadjon egy üzenetet : 
Boldog Karácsonyt kívánok Neked ! 
 
Boldog Karácsonyt és B. Ú. É. K !! " (katka77) 
 
 
 
"Juhász Gyula: Karácsony felé 
 
Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben.  
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  
Ilyenkor decemberben.  
 
. . . Bizalmas szívvel járom a világot 
S amit az élet vágott,  
Behegesztem a sebet a szívemben 
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben 
 
. . . És valahol csak kétkedő beszéd 
Hallok szomorúan nézek,  
A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen 
S ne csak így decemberben 
 
Boldog karácsonyt mindenkinek!" (Arduinna) 
 
 
 
"BOLDOG ÜNNEPEKET MINDEN ANGYALNAK!" (horimarika) 
 
 
 



 64

 
"- Széles mosolyt az arcotokra, olyat mint gyerekkorotokban volt, amikor izgalommal vártátok 
az ünnepet.  
- Éles szemet, hogy észre tudjátok venni a "PILLANATOT" a rohanásban. " 
Varázsos Karácsonyt!!!!!!!!!!!!!!!" (Ilva) 
 
 
 
"Életöröm szelet:  
 
Végy tizenkét hónapot, tisztogasd meg bosszúságtól, keserűségtől, félelemtől.  
Mindegyiket osszad 30-31 részre úgy, hogy egész évre kitartson.  
Minden napot osszál el úgy, hogy egy rész munka, két rész öröm, humor és pihenés 
mindenképpen maradjon.  
Végy három púpozott evőkanál reménykedést, egy evőkanál toleranciát, némi kis iróniát és egy 
csipet tapintatot.  
Öntsd le az egészet bőségesen szeretettel, majd díszítsd fel egy csokornyi figyelmességgel és 
szervírozd egy pohárka emlékezettel.  
 
Minden topiclakónak  
BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK!" (bigacsiga2) 
 
 
"BÉKE ES BOLDOGSAG JÁRJA ÁT SZÍVETEKET ÉS MARADJON VELETEK AZ ÚJ 
ÉVEN ÁT!BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK! Szeretettel:Spice:)" (spice) 
 
„Mézet is adj! Erich Fromm A szeretet művészete című könyvében megrázó tényszerűséggel ír 
az anya és a gyerek kapcsolatáról. Szerinte az anyai szeretet feltétlen: semmit sem kell tenni érte. 
Nem kell megszerezni, nem kell kiérdemelni. De van az anyai szeretet feltétlenségének 
árnyoldala is: nem csak nem kell kiérdemelni, nem is lehet. Nem lehet megszerezni, kicsikarni, 
irányítani. Ha van, az maga az üdvösség. Ha nincs, oda az élet minden szépsége. A legtöbb anya 
képes rá, hogy tejet adjon - írja Fromm -, de csak kevesen tudnak mézet is adni. A méz az élet 
édessége, az élet szeretete, az életben 'levés' boldogsága. Hogy a nő mézet adhasson a 
gyermekének, ahhoz nemcsak jó anyának, hanem boldog embernek is kell lennie.” 
(horimarika) (mézcsemegére) 
 
 
www.christmas-graphics.com 
www.flw.com/merry.htm 
http://www.cardinspirations-usa.com/forum/xmas/gallery.htm 
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Boltok, klubok 
 
 
 
Apró fortélyok: Pécs, Márton u. 19-21. 72/221-166 info@hobbybolt.hu 
 
Kreatív Hobby: Budapest, 1085. Üllõi út 18., (06-1) 266-04-37 
rendeles@kreativhobby.hu , 
 
Parafadugó: Vasedény, borászati szaküzlet, gazdabolt (Bajcsy és Szt. István krt. sarka), Para 
Metál Kft. VIII. Szigony utca 6.  
 
Fakopács Kft. Baross utca 46. – fajáték, szalmadísz, koszorú, kosarak 
 
Barna csomagolópapír: váci papírüzlet, Üllői úti hobbybolt 
 
Durva tengeri só: keleti boltok, Fény utcai piac 
 
Méhviasz, kanóc: Ferenc krt-i méhész bolt  
 
Raffia: hobbyboltok, KES papírbolt (József krt.), gazdabolt, OBI 
 
Kreatív bolt Erzsébeten: Jókai Mór utca 95. 
 
Kaspó: Hermes, Obi, Praktiker, Tesco 
 
Szegeden hobbis boltok: Alkotás Művészellátó Viktor Hugo u. 4, Flornatura Gogol u. 2, Czerzy 
M. u.  
 
Minerali – ásványbolt 
 
Kreatív kincs-tár az V. ker Károly krt 22 
 
Hagyományos barna csomagolópapír hatalmas ívekben kapható Kőbányán a Pataky téren lévő 
Kőbányai Centrum fsz-i könyvesboltjában, 22Ft/ív áron 
 
Tűzzománcozás: Töpörtyűkrém Stúdiónak hívják, itt az elérhetősége: www.tsmamtemp.uw.hu 
 
Kerámiázás Zuglóban: 800Ft-/óra. Egressy u. 74. 06/30-542-25-60 
 
Fa-bútoros bolt: József körúton, Corvin mozi oldalában, Baross felé sétálva a mozitól első v. 
második sarokra  
 
Kézműves klub 
Helyszín : a Ferencvárosi Művelődési Központ, IX. ker. Haller u.  
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Foltvarró klub  
Helyszín: Káposztásmegyer, Lóverseny tér 6.  
Minden péntek délelőtt fél 10-től. 
 
Bolt 
www.szint.hu  
www.kreativhobby.hu 
www.hobbibolt.hu 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


