
Przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko, co niepotrzebne, wyrzuca się do
kosza. Następnie nastał czas selektywnej zbiórki odpadów i powoli zaczyna
do nas docierać, że to poważna sprawa. 
Im częściej damy im „drugie życie”, tym lepiej dla naszej planety, nas
samych, a także naszego portfela.
 
Moda na recykling nie przemija, dlatego sprawdź nasze propozycje na
recyklingowe dekoracje dla Twojego domu, które z łatwością wykonasz
samodzielnie.

PRAKTYKA W 3R!



Przeszlifuj deskę i pomaluj.

Pomaluj zewnętrzną część puszek.

Za pomocą wkrętów, od wewnątrz, pod odpowiednim 

1.

2.

3.

kątem, przykręć puszki do deski. 

   4.Zamocuj uchwyty do deski i gotowe. 
 

Na spód kwietnika użyj keramzytu, 

który zatrzyma wilgoć w podłożu. 

Materiały:

KWIETNIK Z PUSZEK

-deska 

-farba

-4 większe puszki 

-6 wkrętów

-wkrętarka

-2 uchwyty

 

Wykonanie:



Obetnij wystające kąty górnej części skrzynki, tak 1.

aby sklejka przylegała całkowicie do skrzyni. 

   2.Dotnij sklejkę na wymiar siedziska.  

   3.Przeszlifuj skrzynkę i pomaluj.

   4.Przytnij gąbkę tapicerską i za pomocą kleju tapicerskiego

      przyklej do sklejki. 

  5.Naciągnij materiał i przymocuj od środka za pomocą takera.

  6.Połóż siedzisko na skrzyni i gotowe. 

 

 

Materiały:SIEDZISKO ZE SKRZYNKI 
-skrzynka       

-sklejka

-farba/bejca       

-pędzel

-taker

 

 

Wykonanie:

 
Skrzynka to idealne miejsce do przechowywania rzeczy!

-papier ścierny     
-gąbka tapicerska
-materiał do obicia
-klej tapicerski w spreju
 



Umyj słoik pozbawiając go etykiety. 

Odmierz i dotnij sznurek na rączkę oraz dookoła 

1.

2.

górnej części słoika.

   3.Klejem na gorąco przyklej rączkę, a następnie 

sznurek dookoła słoika.

   4.Na dno wsyp kamienie ozdobne.

   5.Włóż świeczki i gotowe.

  

 

 

Materiały:LAMPIONY ZE SŁOIKÓW
-słoiki

-sznurek

-klej na gorąco

-nożyczki

-kamień ozdobny

-świeczki

 

Wykonanie:

 
Tak wykonane lampiony sprawdzą się zarówno 
w pomieszczeniu jaki na zewnątrz. 



Obetnij górę kartonu, wypłucz i osusz.

Ściągnij wierzchnią warstwę folii.

Wywiń górną część kartonu na zewnątrz.

Ozdób według uznania i gotowe. 

1.

2.

3.

4.

 

Materiały:
DONICZKA Z TETRAPAKU

-karton po mleku lub soku

-kolorowy papier

-klej

-nożyczki

 

 

 

Wykonanie:

 
Do ozdoby kartonu możesz również użyć farby. 



Obetnij nożem tapicerskim górną część butelki. 

Wypłucz i osusz. 

Pomaluj za pomocą spray'u.  

Poczekaj aż wyschnie i gotowe. 

1.

2.

3.

4.

 

 Z plastikowej butelki również możesz wykonać 
osłonkę na doniczkę. 

Materiały:
ORGANIZER Z BUTELKI

-plastikowa butelka

-nóż tapicerski

-spray

 

 

 

 

Wykonanie:


