
מאיפה  שואל  הביתה  אליי  שנכנס  אחד  כל 
הקופסאות המדליקות שלי. 

לשלוח  שתוכלו  קערות  להכין  אתכם  אלמד  אני  אז 
במשלוחי מנות והם ישמשו לאחר מכן ככלי מהמם!

מה צריך? 
לתנור  להיכנס  שיכולה  פיירקס   / זכוכית  קערת 

וחרוזי גיהוץ (מלא מלא מלא חרוזי גיהוץ)
צבעוניים  קשים  לקחת   – כזו  קערה  להכין  דרך  עוד 
ובאותו  קטנים  חישוקים  למלא  לחתוך  ומדליקים, 

אופן להכין. 

איך יוצרים?
לוקחים קערת זכוכית ומשמנים בעזרת ספריי שמן. 

ממלאים את הקערה בשכבה אחת של חרוזי גיהוץ, 
אני  השמן),  עם  (נדבק  הדפנות  לכל  גם  מצמידים 

ממליצה על כלי עגול, יוצא יותר יפה לטעמי. 
אפשר גם ממש להשקיע ולעשות דוגמא כמו עיגולים 

בצבעים שונים, או מנדלות ועוד.
שהחרוזים  עד  או  בערך  דקות  ל15  לתנור  מכניסים 

נמסים לטקסטורה שאתם אוהבים.
הוציאו מהתנור בזהירות ותתנו לזה להתקרר!

אל תהיו חסרי סבלנות כמוני, ככה שברתי קערה

הוציאו את הקערה, מלאו בהפתעות וממתקים, עטפו 
בצלופן ותהנו מהתוצאה!

קליל וצבעוני!

כלי מגניב נשאר ליופי

רוצים להכין מלא משלוחי מנות אבל לא בא לכם להוציא מלא כסף 
על הנראות? המשלוח מנות הזה במיוחד בשבילכם.

מה צריך? 
מארז ניירות קרפ או צלופן צבעוני

גלילי נייר טואלט כמספר המשלוחים
סרט לקשירה

מספריים
הפתעות למילוי - אני מילאתי בפנים במבחר של שוקולדים מיוחדים. 

חמוד, קליל ואישי.

איך יוצרים?
מכניסים את ההפתעות לתוך הגליל.

מניחים על נייר קרפ בגודל שנחתך מראש, אפשר לחתוך כ10 ס“מ 
יותר רחב מהגליל ולאחר שקושרים לחתוך את השארית. 

אני הנחתי 3 שכבות של קרפ ואז מהצדדים רואים את הצבעוניות.
מגלגלים וקושרים בסרט.

רצוי להדביק מדבקת ”פורים שמח“ (אם תעקבו בדף, תגלו הפתעה 
נוספת בקרוב...)

אודיה שובלי

רעיונות למשלוחי מנותרעיונות למשלוחי מנותרעיונות למשלוחי מנות



שופי ינשופי - חמוד וקומפקטי
לדוגמא השניה תצטרכי קופסאת קורנפלקס, קארדסטוקים, 

אפשר גם סרטים לפפיון ועיניים זזות. דבק ומספריים. 
גוזרים מצד אחד של הקרטון שני עיגולים, אפשר לקחת גליל 

מסקינטייפ כדי לצייר עיגול מדויק.
ועוד פס אחד בהיקף של 3/4 מהעיגול.

מדביקים בין הפס לבין העיגולים בעזרת דבק נוזלי / מדביכול. 
מצפים את כל חלקי הבחוץ בבריסטול והפעם בדבק סטיק 

שלא יעבור הדבק.. ומוסיפים עוד עיטורים. 
כנפיים, רגליים, עיניים, מקור, פפיון ועוד לפי מה שאתם 

אוהבים.
אפשר למלא בפנים בגומי, נשיקות, הפתעות קטנות וחמודות!

וכמובן לקשור סרט כדי שיהיה נוח לנשיאה..

ינשופים זה כזה כיף וחמוד! יש המון אפשרויות והיה לי כל 
כך קשה לבחור איזה להציג לכם אז התפשרתי על שניים.

חומות,  שקיות  להיות  יכול  זה  שקיות,  תצטרכי  לראשון 
שקיות צבעוניות (מוכרים בד“כ בחנויות יצירה וכלי כתיבה 
חלב  קרטון  כמו  קופסאות  על  גם  ישים  פורים)  לקראת 

לדוגמא. 
מה עוד צריך? מעט בריסטולים או קארדסטוקים צבעוניים  
קישוטים  להוסיף  אפשר  לפפיון,  וסרטים  מספריים  דבק, 
החברים  לכל  ינשופים  של  מגוון  לך  ויש  בטוליפ 

והמשלוחים.

זזות.  עיניים  לשים  אפשר  ובטן,  מקור  עיניים,  שתי  נגזור 
מנות  משלוח  לנו  והנה  טעימות  בהפתעות  בפנים  נמלא 

בכמעט חמש דקות!

רעיון אחרון חביב – לבנים! מפלצת הממתקים..
מפלצת חמודה וצבעונית. 

קופסאות  חלב,  קרטון  להיות  יכול  זה  קופסא,  או  קרטון  צריך?  מה 
קורנפלקס, קופסאות סימילאק ואפילו קופסאות גבינה וקוטג'.

צבעו את הקרטון באקריליק או גואש או עטפו בנייר מתנה.
חיתכו חור מלבני לשיניים, ניתן להדביק צלופן במיקום של החור כדי 

שהממתקים לא יברחו..
אפשר  חדות.  ושיניים  זזות),  עיניים  לשלב  (ניתן  עיניים  זוג  הוסיפו 
ועוד..  / מקלות ארטיק  להדביק את העיניים בעזרת מנקה מקטרות 

השתמשו בדמיון של הילדים, הוא עובד מצוין!
שני  ומהצדדים  מאחורה  שהודבק  בריסטול  מלבן  חתכתי  לסגירה 

סרטים לקשירה למעלה. ככה שום דבר לא יברח.. 
מלאו בממתקים מפלצתיים וטעימים. לאחר הפורים ניתן להשתמש 
כמעמד לכלי כתיבה, מקום להניח פתקים ומכתבים (אפשר להוסיף 
אטב על המפלצת ואף לכתוב פתק עם רעיונות לשימוש עתידי עבור 

המקבל), כקופת חסכון ועוד.. 

מי לא אוהב ינשופים?

רעיון אחרון חביב – לבנים! מפלצת הממתקים..

נעים להכיר, אני אודיה שובלי.
בעלת סטודיו לנגרות בקדומים.

מעבירה סדנאות וקורסים
ומייצרת מוצרים גרפיים מדליקים

לתכנון זמן ועוד.
ניתן להגיע אליי לסדנאות או 

להזמין אותי אליכם

אני אוהבת ליצור ואוהבת 
להעביר את זה הלאה!

מי אני?מי אני?

שתפו אותי בתוצרים שלכם!
פורים שמח!

עוד הפתעות בקרוב...

איך יוצרים קשר?איך יוצרים קשר?
052-3664116

odeya.shu@gmail.com

אודיה שובלי - תכשיטי בטון וסדנאות

הר אפרים, קדומים


