
חשוב לקרוא !
למרות שמוצר זה דומה מאד למוצרים הקיימים עכשיו בשטח, הוא לא נבדק או אושר על ידי כל גורם מוסמך, ולכן אחריות

השימוש בו חל עליכם בלבד. (מסיכה זו אינה מחליפה אביזרי הגנה אחרים שבהם הנכם משתמשים, אך הוא יכול למונע נגיעה בפנים).
אחרי כל שימוש יש לנקות את כולו בחומר חיטיי. ניתן גם לפרק את השקף ממבנה הנייר לחטא ולהכין מסגרת חדשה. זה הרי כל כך קל :-)
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מה צריך?
דף בריסטול בגודל A4 (לבן או צבעוני)

מספריים
שדכן סיכות רגיל

A4 שקף בגודל
קרטון פנימי מגליל נייר טואלט

לילדים: מדבקות צבעוניות

בסיס מבריסטול, גליל קרטון של נייר טואלט ושקף

חומרי קישוט לילדים

שקף

1



קחו את הרצועה השניה קפלו לשתים על מנת
לסמן את נקודת האמצע ופרסו שוב. 

את נקודת האמצע של הרצועה שקיפלתם
מקמו בצד החיצוני של החישוק בנקודה

המסומנת כמספר 1, ושדכו.

קרטון גליל נייר טואלט - גזרו טבעת אחת בגובה של
כ-3 ס“מ (השתדלו לא למעוך את הגליל).

חבר את טבעת נייר הטואלט לקפל השני בחישוק, 
המסומן כמספר 2.

חברו 3 מהרצועות בעזרת שדכן ליצירת סרט ארוך.
עשו פעולה זו פעמיים, כך שיש בידכם 2 רצועות

ארוכות. 

קחו רצועה אחת ומקמו על היקף ראשיכם מעל
לאזניים ושדכו למידת ההיקף. את השאריות שדכו 

להמשך החישוק. 

השטיחו את החישוק שנוצר, ופתחו שוב לחישוק. 
(קפלים ממוספרים ב-1 ו-2)

קוטר הראש

קפלו
קפל

ופתחו קפל
השטחת 
החישוק
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גזרו 6 רצועות לאורך הבריסטול ברוחב 
 .(A4 6 רצועות מעמוד) .של כ- 3.5 ס“מ

ניתן לחתוך באופן חופשי או להדפיס רק 
את עמוד מס‘ 5 על הבריסטול עם חלוקת 

העמוד לרצועות ארוכות. 

1הוראות הכנה:

2

3

4

5

6

29.7 ס“מ
הדפסת עמוד מס‘ 5

חיתוך חופשי 
ל-6 רצועות

להדפיס רק 
את עמוד 5

סגרו את הרצועה הפתוחה מסביב לחישוק הראשון 
בתוספת רווח של גליל הקרטון ושדכו. 

את השאריות בצדדים שדכו מסביב לחישוק
החיצוני.  

הוספת השקף -
הצמידו ושדכו את המרכז העליון

של השקף לקדמת החישוק ושדכו
דרך גליל הקרטון.

המשיכו ושדכו את הצד הימני
והשמאלי סביב החישוק החיצוני

בשני צדדיו.

ילדים - 
ניתן לקשט את השקף מסביב לצדדיו ומסביב 

לחישוק.
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קחו את הרצועה השניה קפלו לשתים על מנת
לסמן את נקודת האמצע ופרסו שוב. 

את נקודת האמצע של הרצועה שקיפלתם
מקמו בצד החיצוני של החישוק בנקודה

המסומנת כמספר 1, ושדכו.

קרטון גליל נייר טואלט - גזרו טבעת אחת בגובה של
כ-3 ס“מ (השתדלו לא למעוך את הגליל).

חבר את טבעת נייר הטואלט לקפל השני בחישוק, 
המסומן כמספר 2.

חברו 3 מהרצועות בעזרת שדכן ליצירת סרט ארוך.
עשו פעולה זו פעמיים, כך שיש בידכם 2 רצועות

ארוכות. 

קחו רצועה אחת ומקמו על היקף ראשיכם מעל
לאזניים ושדכו למידת ההיקף. את השאריות שדכו 

להמשך החישוק. 

השטיחו את החישוק שנוצר, ופתחו שוב לחישוק. 
(קפלים ממוספרים ב-1 ו-2)

קפל

קו אמצע

סגרו את הרצועה הפתוחה מסביב לחישוק הראשון 
בתוספת רווח של גליל הקרטון ושדכו. 

את השאריות בצדדים שדכו מסביב לחישוק
החיצוני.  

הוספת השקף -
הצמידו ושדכו את המרכז העליון

של השקף לקדמת החישוק ושדכו
דרך גליל הקרטון.

המשיכו ושדכו את הצד הימני
והשמאלי סביב החישוק החיצוני

בשני צדדיו.

ילדים - 
ניתן לקשט את השקף מסביב לצדדיו ומסביב 

לחישוק.
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קחו את הרצועה השניה קפלו לשתים על מנת
לסמן את נקודת האמצע ופרסו שוב. 

את נקודת האמצע של הרצועה שקיפלתם
מקמו בצד החיצוני של החישוק בנקודה

המסומנת כמספר 1, ושדכו.

קרטון גליל נייר טואלט - גזרו טבעת אחת בגובה של
כ-3 ס“מ (השתדלו לא למעוך את הגליל).

חבר את טבעת נייר הטואלט לקפל השני בחישוק, 
המסומן כמספר 2.

חברו 3 מהרצועות בעזרת שדכן ליצירת סרט ארוך.
עשו פעולה זו פעמיים, כך שיש בידכם 2 רצועות

ארוכות. 

קחו רצועה אחת ומקמו על היקף ראשיכם מעל
לאזניים ושדכו למידת ההיקף. את השאריות שדכו 

להמשך החישוק. 

השטיחו את החישוק שנוצר, ופתחו שוב לחישוק. 
(קפלים ממוספרים ב-1 ו-2)

שקף

סגרו את הרצועה הפתוחה מסביב לחישוק הראשון 
בתוספת רווח של גליל הקרטון ושדכו. 

את השאריות בצדדים שדכו מסביב לחישוק
החיצוני.  

הוספת השקף -
הצמידו ושדכו את המרכז העליון

של השקף לקדמת החישוק ושדכו
דרך גליל הקרטון.

המשיכו ושדכו את הצד הימני
והשמאלי סביב החישוק החיצוני

בשני צדדיו.

ילדים - 
ניתן לקשט את השקף מסביב לצדדיו ומסביב 

לחישוק.

 “Concept+Design” מוזמנים להיכנס לאתר הפורטפוליו
ולהתרשם ממגוון רחב של עבודות גרפיות:

www.tracy-ok.com
ובפייסבוק:

https://www.facebook.com/tracy.oksenberg

קונספט+עיצוב

1100
010100

1101000110101010011

0
 0101

011100101011001010 010101 0101

01110 10111001110110110
11001110101010011110101

111011010110101110101011
01001101010111011100101010110100110101011101110010101011011010110100101101011101010011

111010110101000111001110101010011110101
11010110101110101101010001110011101010100111101011001010101 1010101

0101001010 0101
10010101011011010110110101101010101010011

011100101001000001011001010 01110010100101 010101 0101

011100101011001010 01110010100101 01110010100101 010101 0101

010101

010101

0
0 00

11

110101
    011011101  

1010101000111001

10101010011

1010101000

1010101000

1010101000

100

0

0

0
0

0

1

0 0

0 0

0 0 0
00

100

0 0100
0

01100

100 001010111011100010101101111011

101010100

011001010 01010

011001010
01010 01010

01010

010100
010100

010100010100
010100

010100

1

1
1 0

01110000000
0

1
1010100 010100

ת י פ ר ג ת  ב צ ע מ ג    ר ב נ ס ק ו א י  ס י י ר ט

tracyok@013net.net   054 492 65 68 טלפון  
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