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GOTOWE POMYSŁY 
DO STWORZENIA 
WŁASNYCH DEKORACJI.

Wszystkie zdjęcia, teksty 
i instrukcje są dostępne 
do pobrania.

Inspiracje tesa® 
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Nie posiadasz wystarczającego miejsca na żywą 
choinkę? A może w tym roku chcesz postawić 
na nieszablonową dekorację, która wszystkich 
wprawi w zachwyt? Ciekawą alternatywą dla 
tradycyjnego symbolu, może być oryginalne 
drzewko ścienne. 

CO BĘDZIE POTRZEBNE:
  schemat drzewka (pobierz z tesa.pl/inspiracje)
  trzy okrągłe pręty z drewna o średnicy 0,6 cm
  gałązki z jodły
  brokatowe bombki i zawieszki dekoracyjne
  złoty drucik
  mała piła ręczna
  ołówek
  miarka
  nożyczki
  duże przezroczyste haczyki tesa Powerstrips®

JAK TO SIĘ ROBI: 
  Na początku przytnij pręty do wymiarów 
podanych na schemacie drzewka. Opleć 
je gałązkami z jodły i złotym drucikiem.
  Oczyść miejsce na ścianie. Usuń folię 
zabezpieczającą z jednej strony plastra.
  Naklej plaster na ścianie i mocno dociśnij przez 
min. 5 sek.
  Usuń pasek ochronny z drugiej strony plastra.
  Przyklej haczyk do plastra i ponownie mocno 
dociśnij. Powtórz powyższe czynności, postępując 
zgodnie ze schematem drzewka.
  Umieść pręty na haczykach.
  Drzewko przyozdób bombkami i dekoracyjnymi 
zawieszkami. 

Duże haczyki dekoracyjne tesa Powerstrips® 
Przezroczyste haczyki samoprzylepne 
doskonale nadają się do szybkiego  
i dyskretnego mocowania przedmiotów, 
szczególnie na transparentnych 
powierzchniach.

Wskazówka  
tesa®

NIETYPOWA 
CHOINKA 
NA ŚCIANIE
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Pobierz na

 www.tesa.pl/ 

inspiracje
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Pobierz na

 www.tesa.pl/ 

inspiracje

Spotkania z rodziną przy stole to jeden z nieodłącznych elementów 
kojarzących się ze Świętami. Aby podane dania smakowały jeszcze lepiej, 
a klimat sprzyjał radosnemu biesiadowaniu, warto udekorować stół 
własnoręcznie przygotowanymi serwetkami w gwiazdki.

JAK TO SIĘ ROBI: 
  Wydrukuj szablon i wytnij gwiazdkę. Połóż ją na serwetce i obrysuj kształt ołówkiem.
  Na serwetkę wzdłuż linii naklej taśmę, dotnij tak, aby zasłonić wewnętrzne narożniki 
gwiazdy. Paski taśmy powinny lekko zachodzić na siebie w narożnych częściach.
  Mocno dociśnij taśmę do serwety i pomaluj gwiazdę farbą.
  Odstaw serwetkę do przeschnięcia. Gdy będzie sucha, delikatnie usuń taśmę 
malarską, postępując dalej zgodnie ze wskazówkami podanymi przez 
producenta farby.

Taśma malarska tesa® Perfect 
Super-cienka papierowa taśma maskująca do uzyskiwania wyjątkowo 
płaskich i precyzyjnych krawędzi malarskich na delikatnych powierzchniach.

Wskazówka  
tesa®

CO BĘDZIE POTRZEBNE:
  cieniowane serwetki np. lniane
  szablon gwiazdki
  złota farba do tekstyliów
  pędzel
  nożyczki
  ołówek
  taśma malarska tesa® do delikatnych powierzchni

W GWIAZDKI
SERWETKI 
ORYGINALNE 
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Samodzielnie wykonane dekoracje 
to wyjątkowy sposób na przystrojenie każdego 
wnętrza. Świąteczne bombki zdobione 
brokatem nadadzą choince wyjątkowego szyku 
– dzięki nim drzewko będzie błyszczeć przez 
całe święta!

CO BĘDZIE POTRZEBNE:
  przezroczyste bombki ze szkła
  farba kredowa do szkła w kolorach: szarym, białym 
i zielonym
  pędzel
  złoty klej z brokatem tesa®
  taśma malarska tesa®

JAK TO SIĘ ROBI: 
  Po oczyszczeniu bombki oklej ją taśmą malarską. 
Mocno naciągnij taśmę pośrodku bombki.
  Połowę nieoklejonej powierzchni pomaluj 
ciemniejszym odcieniem farby. Aby uzyskać idealne 
pokrycie, nakładaj farbę warstwami.
  Po wyschnięciu farby usuń taśmę malarską.
  W ten sam sposób oklej drugą część i pomaluj.
  Po wyschnięciu farby ponownie ostrożnie zdejmij 
taśmę.
  Na koniec ozdób linie łączenia kolorów klejem 
brokatowym tesa® i odstaw bombki do wyschnięcia.

Pobierz na

 www.tesa.pl/ 

inspiracje

Klej z brokatem tesa®
Miękka tubka pozwala na precyzyjne 
i czyste stosowanie kleju dekoracyjnego, 
zapewniając intensywny błyszczący efekt.

Wskazówka  
tesa®
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CHOINKOWE
BOMBKI
ŚWIĄTECZNE
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Pobierz na

 www.tesa.pl/ 

inspiracje
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Oryginalne ozdoby do domu czy mieszkania możesz stworzyć zupełnie 
ze zwykłych rzeczy, czego dowodem są patyczki do lodów. Wykonane z nich 
gwiazdy możesz zawiesić nie tylko w salonie – będą pięknie prezentować 
się również w sypialni czy korytarzu.

CO BĘDZIE POTRZEBNE:
  drewniane patyczki po lodach o długości 11 i 15 cm
  szablon gwiazdy
  złota tasiemka
  nożyczki
  klej w płynie tesa®
  przezroczyste haczyki dekoracyjne tesa Powerstrips®

JAK TO SIĘ ROBI: 
  Wydrukuj szablon i rozmieść na nim patyczki o długości 11 cm. Na końcówki patyczków 
nałóż niedużą ilość kleju. Sklej patyczki.
  W podobny sposób postępuj z patyczkami o długości 15 cm. 
  Do gwiazd przymocuj tasiemkę.
  Oczyść ścianę z zabrudzeń i przymocuj haczyki transparentne Powerstrips® 
  Zawieś tasiemki z gwiazdami na haczykach i ciesz się własnoręcznie wykonaną ozdobą.
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Małe haczyki dekoracyjne tesa Powerstrips® 
Przezroczyste haczyki samoprzylepne doskonale nadają się do szybkiego 
i dyskretnego mocowania przedmiotów, szczególnie na transparentnych 
powierzchniach.

Wskazówka  
tesa®

DO LODÓW
Z PATYCZKÓW
GWIAZDKI 
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 KONTAKT:

tesa tape Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
 
E-mail: marketing.tesa@tesa.com

Więcej kreatywnych porad, instrukcje,  
zdjęcia i szablony znajdziesz na:

 www.tesa.pl/inspiracje


