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קישוט לסוכה משקית חטיפים ישנה
קישוט מעניין ומקורי לסוכה, שגם עשוי מחומר ממוחזר – שקית חטיפים ישנה שלכם!

רמת מיומנות

משך זמן הכנה

חומרים
שקית חטיפים ריקה ונקיה

מספריים
סרגל

סרט הדבקה שקוף )סלוטייפ(
חוט ומחט

הוראות הכנה

גזרו את שולי השקית מכל צידיה כך שייווצר מלבן פרוס, 
ונקו את החלק הכסוף במים וסבון.

מדדו את אורך ורוחב השקית, וגזרו 12 חתיכות 
שגודלן 11.5x1.5 סנטימטר.
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התחילו עם שתי רצועות – הניחו אותן על משטח שטוח האחת 
על-גבי השניה, כך שתיווצר צורת פלוס )+(

קחו שתי רצועות נוספות, והניחו אותן משני צידיה של הרצועה 
האנכית, על-גבי הרצועה המאוזנת. כעת קחו שתי רצועות 
נוספות וארגו אותן מתחת לרצועה האנכית ובמקביל לזו 

המאוזנת, כמתואר בציור.

הדקו את הרצועות הארוגות ווודאו שהחלק ה"ארוג" ממוקם 
במרכז. הפכו את הרצועות והדביקו שתי חתיכות של סרט 

הדבקה שקוף על החלק הארוג במרכז, בכדי שיוותרו במקומן.

כעת קחו שני קצוות של רצועות פינתיות והפנו אותן זו כלפי זו, כך שתיווצר 
לולאה )כמתואר בתרשים(, וחברו את שני הקצוות עם פיסה נוספת של סרט 

הדבקה שקוף. חזרו על הפעולה עבור שלוש הפינות הנותרות. מה שאמור להיווצר 
בסופו של שלב זה, הוא כוכב בעל ארבע פינות מעוגלות בלולאה ועוד ארבע 

רצועות שיוצאות ביניהן.

הניחו את הכוכב שהכנתם בצד, וצרו כוכב כזה נוסף 
משש הרצועות הנותרות.

כאשר שני הכוכבים מוכנים, הניחו אותם זה כנגד 
זה והעבירו את הרצועות הישרות והמשוחררות של 
כוכב אחד דרך הלולאות של הכוכב השני. חזרו על 

הפעולה עבור כל צידי הכוכבים.

השתמשו במחט בכדי ליצור חור קטן בחלק העליון של 
הקישוט ולהעביר דרכו את החוט, כך שניתן יהיה לתלות את 

הקישוט הממוחזר והיצירתי שלכם בסוכה לכבוד החג! 
*ניתן גם לוותר על שלב זה ופשוט לתפוס או להדק את 

הקישוט לקירות הסוכה עם סיכה.

אם סיימתם את הפרויקט הזה ועדיין יש ברשותכם שקיות חטיפים ריקות ומשומשות, אנא 
הירשמו בחינם לאתר טרהסייקל בכתובת: www.terracycle.co.il ושלחו אותן אלינו בחינם. 
אנחנו נדאג לעשות בהן שימוש חוזר כחומר גלם לייצור שלל מוצרים חדשים ומגניבים, ותוכלו 

גם לצבור נקודות טרהסייקל לתרומה לכל ארגון מוכר לצרכי תרומות בישראל, לבחירתכם!


