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Oblike in barve 

pomladi
»Ustvarjalnost je nalezljiva, širite jo naprej.« Albert Einstein

www.emka-biro.si

Vaš zastopnik je:
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Papir, primeren za izdelavo voščilnic in vabil.
• velikost A4
• 90-g papir
• 25 pol v zavitku

• velikost A4
• 80-g papir
• 500 pol v zavitku

Št. izdelka Barva Pakiranje
496162 100 pastel, rumen 

zavitek
496163 105 pastel, oker
496164 106 pastel, moder 
496165 107 pastel, zelen 
496166 110 pastel, bež

Št. izdelka  Barva Pakiranje
49716 AB48 moder

zavitek

49720 CO44 rdeč
49730 CY39 rumen
49708 IG50 rumen
49714 LG46 zelen 
49726 MA42 zelen 
49678 OR43 oranžen
49729 SY40 rumen
49677 ZR09 rdeč

Papir Favini

Pastel

Neon

Barvni papir IQ color

• velikost B1
• 200-g papir
• pakirano po 125 kosov

Specialni risalni papir Burano

Št. izdelka  Barva Pakiranje
49676 BE66 vanilijev

zavitek

49718 BL29 moder
49734 CR20 krem
49721 GN27 zelen 
49722 MB30 moder
49719 MG28 zelen 
49727 OBL70 moder
49728 OPI rozen
49723 PI25 rozen
49715 SA24 oker
49713 YE23 rumen

Trend
Št. izdelka  Barva Pakiranje
49679 AG 10 oranžen

zavitek

49710 GO22 zlat
49731 GR21 siv
49736 LA12 vijoličast
49724 ZG34 citronsko 

rumen

Št. izdelka  Barva Pakiranje
258951 rumen

zavitek49725 zelen 
49711 roza
49712 oranžen

Št. izdelka Barva Pakiranje
19759 02 krem 

kos

19767 03 pastelno moder
19776 04 pastelno zelen
19783 05 pastelno roza
19785 06 lila
19771 07 pastelno rumen
19768 08 svetlo moder
19772 09 svetlo zelen
19779 10 roza
19764 11 oker
19782 12 svetlo siv
502187 14 siv
308369 49 vijoličast
308372 50 roza
19765 51 rumen
19775 52 svetlo oranžen
19773 53 svetlo rumen
19781 54 svetlo zelen
19784 55 azurno moder
19762 56 oranžen
19760 58 ciklamen
19778 60 zelen
19777 61 rdeč
19770 62 temno moder
19761 63 črn
280380 69 indijansko rdeč
320695 71 angleško zelen
308373 72 grafiten
502183 75 tobačno rjav
502185 76 bordo
502186 77 ognjeno oranžen

Zaradi oprijema omogoča enostavno risanje manjšim 
otrokom. Uporabljeno je ekološko lepilo.
• velikost 300 mm x 12,2 m

Samolepilni risalni list v roli

Št. izdelka Pakiranje
520958 bel

Ecolabel – papirnice, ki imajo svoje izdelke 
opremljene z znakom Ecolabel, skrbijo, da je 
uporaba nevarnih snovi v njihovi proizvodnji 
omejena. Zavezani so k čim manjšemu 
onesnaževanju okolja in vode, pri proizvodnji 
uporabljajo certificirana vlakna. Ena od oznak 
za certificirana vlakna je FSC, ki je natisnjen na 
ovitku izdelka.

Znak FSC predstavlja zagotovilo, da 
surovine za izdelke na osnovi lesa izvirajo 
iz gozdov z odgovornim, okolju prijaznim, 
ekonomsko sprejemljivim in socialno pravičnim 
gospodarjenjem.

Dobro je vedeti

Intenziv
02 03 04

05 06 07

08 09 10

11 12 14

49 50 51

52 53 54

55 56 58

60 61 62

63 69 71

72 75 76

77

Iz ekološkega lepila.
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Št. izdelka Barva Pakiranje
31262 00 bela

zavitek

31292 10 natur
31294 14 rumena 
31287 20 rdeča 
31289 33 svetlo modra
31288 34 modra
31280 51 svetlo zelena 
31261 58 temno zelena 
31281 80 temno siva
31284 85 temno rjava
31291 90 črna
54502 09 sortirane barve

Iz valovite lepenke lahko naredite najrazličnejše okrasne in darilne embalaže, 
mape, voščilnice.
• velikost B2 (50 x 70 cm)
• 10 pol v zavitku
• bogata barvna lestvica

Valovita lepenka
Krep papir je primeren za izdelovanje najrazličnejših 
izdelkov in dekoracij, predvsem v pustnem času.
• velikost 50 x 250 cm
• 60-g papir

Krep papir

Št. izdelka Barva Pakiranje
18181 330 bel

kos

18189 292 rumen
18168 296 temno rumen
18193 294 sončno rumen
18190 306 temno oranžen
18231 319 temno rdeč
18184 232 svetlo zelen
18232 238 temno zelen
18172 276 svetlo moder
18165 275 moder
18169 228 pariško modra
18170 200 roza
18183 210 temno roza
18174 212 ciklam
18173 279 roza
18175 277 vijoličast
18185 241 svetlo rjav
18187 243 temno rjav
18171 340 črn
18134 402 srebrn
18136 401 zlat

Št. izdelka Barva Pakiranje
379669 00 bel 

zavitek

369673 12 rumen 
379670 20 rdeč
381671 21 temno roza 
54781 34 moder 
381674 40 oranžen
381676 50 temno zelen 
381677 70 rjav 

Večplasten papir. Razprt tvori vzorec, podoben satovju. 
Primeren je za izdelovanje 3 D izdelkov ali voščilnic.
• velikost 33 x 40 cm
• različni barvni odtenki
• 5 pol papirja v zavitku

Papir satovje
Tanek in gladek papir lahko uporabljate za zavijanje daril ali okraševanje izdelkov in 
predmetov.
• velikost 50 x 70 cm
• enajst barvnih odtenkov
• 26 pol v zavitku

Št. izdelka  Barva Pakiranje
574374 12 rumena

26 pol v
zavitku

574375 18 temno rumena
574377 20 rdeča
574378 21 roza
574382 30 svetlo modra
574380 34 temno modra
574384 50 zelena
574383 51 svetlo zelena
574379 61 lila
574386 65 zlata
574385 66 srebrna

Svilen papir

• velikost 24 x 34 cm
• 15 relijefnih barvnih kartonov in 15 gladkih barvnih kartonov v zavitku
• v 15 barvnih odtenkih

Št. izdelka Pakiranje
288339 zavitek

Barvni karton
• v zavitku 100 balonov sortiranih barv

Št. izdelka Opis Pakiranje
388900 vodni baloni zavitek41991 baloni ø 30

Baloni
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Barve so primerne za dekoracijo papirja, kartona, lesa, kamna in celo žgane gline. 
Barve, pakirane  po 25 ml, so primerne za risanje različnih dekoracij, črt in okraskov. 
Lahko pa rišete tudi direktno iz plastenke, brez uporabe čopiča.

Se lahko uporabljajo na različnih materialih, kot so plastika, les, steklo, papir, karton, 
stiropor, svila in preostale tanke tkanine. Manjše predmete lahko enostavno marmori-
rate s potapljanjem v vodo, na katero nakapljate barvo. Lonček vsebuje 15 ml barve.

Št. izdelka Barva Pakiranje
366282 620 rumen 

kos

410025 613 oranžen 
363944 539 vijola 
363948 633 rožnat 
363947 631 rdeča
366284 662 zelena
333843 673 črna

Št. izdelka Barva Pakiranje
382416 020 limonino rumena

kos

259501 021 rumena 
382600 013 oranžna  
259491 031 češnjevo rdeča
382770 038 rubinasto rdeča
382599 033 rožnata 
382602 090 svetlo modra 
259498 095 azurno modra 
55912 055 ultramarin modra
259495 067 zelena 
488975 098 turkizna 
382604 073 črna 
259497 070 bela 

Št. izdelka Motiv Pakiranje
505281 4 barve s čopičem in 

gobico
kpl

583935 6 svinčnikov za obraz set

Barve v plastenkah Barve za marmoriranje

Barve za obraz
Komplet različnih barv za maskiranje obraza. Odstranimo jih z milom in vodo. Izdelek 
je dermatološko testiran in izpolnjuje EU kozmetične direktive. Primerno za otroke, 
starejše od treh let.

Št. izdelka Pakiranje
563352 kpl

Prstne barve Giotto
Set prstnih barv vsebuje šest lončkov po 200 ml, 
v osnovnih barvah: bela, rumena, rdeča, zelena, 
modra in črna.

Št. izdelka Pakiranje
405712 kpl

Cestna kreda
Okrogla, barvna in debela kreda, primerna za 
risanje po asfaltu, 20 kosov v ločnku.

Jajčka so nepogrešljiv del velikonočnih 
dekoracij. Primerna so za barvanje z barvami 
ali okraševanje z različnimi dodatki.

• material: stiropor

• material: plastika

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
50986 100 mm

kos
50995 80 mm
50911 60 mm
50910 45 mm

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
50981 85 x 60 mm

kos50925 60 x 40 mm
50922 45 x 35 mm

Jajca iz stiropora in plastike

Št. izdelka Material Pakiranje
50957 plastika 24 kos v zavitku
367502 kovina 50 kos v zavitku

Obešala za jajca

Dermatološko testirano.
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Keramični prah za vlivanje je namenjen vlivanju različnih reliefov, modelov in figur. 
Uporaba je zelo enostavna: prah se zmeša z vodo v določenem razmerju, do-
bljena zmes pa se vlije v kalup. Odlitek se lahko vzame iz kalupa že v roku pol ure, 
popolnom trd pa je v 24 urah. Odlitki se lahko pobarvajo s poljubnimi barvami, na 
koncu se lahko tudi prelakirajo.
• teža 1 kg

Št. izdelka Barva Pakiranje
459728 bela kos

Keramični prah za vlivanje

Primerne za označevanje lončnic in vrtnin.
• na tablico pišemo s šolsko kredo ali s flomastrom v kredi
• 6 tablic v zavitku sortirane barve (rdeča, oranžna, roza)

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
699535 12 cm x 4 cm zavitek

Tablica za napise

Št. izdelka Motiv Pakiranje
518208 Živalska abeceda 26 (črk) motivov v kpl.
505253 Živali s kmetije

8 motivov v kpl.586466 Velika noč

Kalupi za vlivanje 

Modelirna masa, ne potrebuje utjevanja v pečici, suši in utrdi se na zraku. Lahko 
se uporablja z lesom in kartonom, dekoriramo jo lahko s tempero in lakom.

Št. izdelka Barva Pakiranje
21343 1/2 kg bela

kos
21344 1/2 kg rjava
21333 1 kg bela
21334 1 kg rjava

Modelirna masa Das

Pripomočki za modeliranje in rezanje.
• plastične, 48 kosov, PVC lonček

Št. izdelka Pakiranje
309285 zavitek

Modelirka
Glina majolika je naravna glina, fine sestave, čista in homogena. Primerna je za obiko-
vanje majhnih, srednje velikih in velikih predmetov. Temperatura žganja mora biti med 900 
in 970 stopinj celzija. Pakirana je po 12,5 kg.
Bela glina je primerna za oblikovanje in izdelavo manjših predmetov. Temperatura 
žganja mora biti med 920 do 970 stopinj celzija. Pakirana je po 12,5 kg.
Glina terakota je zelenkasto rjave barve pred žganjem, po žganju pa postane opeč-
nato rdeča. Temperatura žganja mora biti med 920 do 970 stopinj celzija. Odlična je za 
izdelavo velikih predmetov in za obdelavo na vretenu. Pakiranja je po 25 kg.

Št. izdelka Barva Pakiranje
56880 majolika

kos299599 bela
56882 terakota

Glina

Glineni lončki iz naravnega materiala za 
izdelovanje različnih dekoracij.

Glineni lončki

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
505289 ø 2,4 cm; v 2 cm kos
503206 ø 3,3 cm; v 2,9 cm kos
472013 ø 4,6 cm; v 4 cm kos

Visokokaovostne kalupe za vlivanje lahko uporabljamo za vse vrste keramičnega 
prahu za vlivanje.



6 www.emka-biro.si – enostavno, hitro in pregledno naročanje izdelkov!

Za izdelovanje različnih dekoracij. Štampiljke so namenjene za odtiskovanje na papir.
• v zavitku je 6 štampiljk

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
664657 95 x 10 mm 50 kosov v zavitku

Lesene palčke Lesene štampiljke

Zeleno žico lahko uporabljate za pritrjevanje različnih 
materialov ali kot oporo v dekoracijah.

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
487888 28 cm, ø 0,8 mm 20 kosov v zavitku

Žica za oblikovanje
• navita žica
• debelina 0,3 mm

Št. izdelka Barva Pakiranje
506207 zelena 50 m v kolutu
506208 srebrna 80 m v kolutu
506209 zlata 80 m v kolutu

Barvna žica

Kosmata žica je obdana z mehkimi sintetičnimi dlakicami in je 
namenjena oblikovanju ali izdelavi dekorativnih dodatkov.
• v zavitku je 10 žic enakih ali sortiranih barv
• dolžina kosmate žice je 50 cm, debelina pa 8 mm

Št. izdelka Barva Pakiranje
56790 sortirane barve zavitek

Kosmata žica
Za izdelovanje različnih dekoracij, držal in obešal.
• v natur barvi.

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
412995 30 mm 25 kosov v zavitku
542012 45 mm 24 kosov v zavitku
542020 72 mm

50 kosov v zavitku699504 11 cm

Lesene kljukice

Št. izdelka Pakiranje
699538 zavitek
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Št. izdelka Pakiranje
506211 kpl

Za izdelovanje čudovitih dekoracij. Bleščice enostavno posujete  
na  lepljive podlage.
• 10 pomladnih barv
• pakiranje: 10 x 14 g

Bleščice
Za izdelovanje različnih dekoracij, držal in obešal.
• v natur barvi

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
699595 žabice 3 cm

24 kosov v kpl699597 čebelice 2,5 cm
34495 pikapolonica 1 cm

Dekorativni leseni okraski 

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
587636 8 – 14 cm zavitek, 100 g

Dekorativno perje predstavlja čudovit dodatek in je izvrsten detajl, ki ga lahko 
uporabite kjerkoli. Dekorativno perje se lahko uporabi pri dekoraciji daril, voščil in 
vabil. Perje je več kot popolno za okraševanje pustnih in drugih mask, različnih 
živalskih motivov, velikonočnih izdelkov in še marsičesa.

Dekorativno barvno perje

Št. izdelka Barva Pakiranje
699635 Sortirane 

pastelne barve
zavitek

Pompon ali cof je urejen, povezan šop niti za okras in je običajno narejen iz 
volne ali poliestra. Cof lahko uporabite za splošno dekoracijo ali okrasitev vabil 
in voščilnic ter izdelovanje figur. Ljubek, mehak in živobarven cofek popestri prav 
vsak predmet.
• velikosti od ø 1 – 5 cm
• 30 cofkov v zavitku

Cofki ali pomponi

Št. izdelka Pakiranje
676061 škatla

Samolepilni trakovi so primerni za dekoracijo voščilnic in zavijanje daril.
• 11 barvnih pisanih washi lepilnih trakov

Washi tape
Gibljive oči so dekorativen dodatek za simpatičen videz različnih lutk ali živalic.
• v zavitku je 100 kosov

Okrogle gibljive oči

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
56999 3 mm

kos

57030 5 mm
56855 7 mm
57025 10 mm
56831 12 mm
57021 14 mm

Gibljive oči so dekorativen dodatek za 
simpatičen videz različnih lutk ali živalic.
• v zavitku je 100 kosov

Ovalne gibljive oči

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
327375 7 x 5 mm

kos
327379 10 x 7 mm
327381 12 x 9 mm
327385 15 x 11 mm
327388 18 x 13 mm

Dekorativni dodatki
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Vrečka organza je narejena iz finih lesketajočih nitk. Velikost 9 x 12 cm. Vsaka 
vrečka ima satenast trak, da jo lahko zaprete. Uporabljate jo lahko za shranje-
vanje daril in aranžiranje.

Za izdelavo velikonočnih obešank in okrasitev velikonočnih jajčk.
• seti vsebujejo: izrezi iz filca za telo, izrez za okrasitev, polnilo, sukanec 

in slikovna navodila za izdelavo

Št. izdelka Barva Pakiranje
468841 A16 bež

kos

586132 A06 rumena
690530 A60 temno rdeča
315937 A01 temno modra
690521 A07 temno zelena
690525 A53 bela
315765 A176 zlata

Vrečka organza Ustvarjalni seti

Servieti
• dekorativni trak
• velikost: 50 mm x 25 m

Št. izdelka Barva Pakiranje
323164 natur kos

Juta

Blago filc ima občutek fine kakovostne volne. Primeren je za izdelovanje različnih deko-
racij, lahko se ga šiva, iz njega izdeluje lutke ali se uporablja za različne podlage.
• 150-g filc
• 10 sortiranih barv v zavitku

Št. izdelka Barva Pakiranje
56976 sortirane barve, 20 x 30 cm zavitek

Blago filc
Penasta guma (moosgumi) je zelo mehka, lahka in prožna guma debeline 2 mm. 
Primerna je za izdelovanje naprstnih lutk, mask in okrasnih predmetov.
• 10 sortiranih barv v zavitku

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
56988 sortirane barve, 20 x 29 cm zavitek56978 sortirane barve, 29 x 40 cm

Penasta guma

Št. izdelka Motiv Pakiranje
699397 zajčki veliki

zavitek699398 zajčki mali
699399 tulipani

• velikost 33 x 33 cm, 20 kosov v zavitku

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
669418 piščančki in kokoš, 8 cm

zavitek699558 ovčke za jajčka, 10 cm x 14,5 cm
669415 kokoške za jajčka, 10 cm x 9 cm
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Sizzix Big Shot je naprava za izrezovanje vzorčkov iz različnih materialov in izdelovanje 
reliefov. Z Big Shotom lahko naredite unikatna vabila, voščilnice, albume ter druge 
unikatne izdelke.

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
699566 A5 začetni set kos699567 A4 začetni set

Sizzix Big Shot

Velikost A5
V kompletu s strojčkom dobite: 
• par standardnih rezalnih plošč (15,50 x 22,5 cm), 
• osnovno ploščo in dve adapter plošči A in B, 
• prikazana navodila uporabe, 
• Bigz rezalno šablono, 
• 14 tankih rezalnih šablon, 
• kos tekstila 45 x 55 cm in 
• set scrapbooking papirjev.

Velikost A4
V kompletu s strojčkom dobite:
• par standardnih rezalnih plošč (22,5 x 38 cm), 
• osnovno ploščo in dve adapter plošči A in B, 
• prikazana navodila uporabe, 
• Bigz rezalno šablono, 
• 14 tankih rezalnih šablon, 
• kos tekstila 45 x 55 cm in 
• set scrapbooking papirjev. 

Ustvarjalni namig: Izdelava voščilnic
1) S šablono in Sizzix big Shot napravo 

izrežemo papirnat trak, ki ima že 
perforirane zareze za pregib.

2) Iz izrezanega traku zgibamo papir v 
harmoniko in jo na koncih zlepimo skupaj.

3) Zlepljen trak pritisnemo ob podlago in 
oblikujemo okroglo rozeto.

4) Na sredino nalepimo še krogec, ki samo 
rozeto utrdi

Nekaj idej za uporabo:
• za izdelavo voščilnic
• za izdelavo medalj za otroke

1)

2) 3)

4)
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Pirograf je pripomoček za graviranje v les, pluto ali usnje.
• v kompletu je 9 različnih nastavkov + stojalo 
• uporaba: Konico, ki jo želite uporabljati, tesno privite na napravo. Napravo položite 

na varnostno stojalo in priklopite napravo v elektriko. Po 3–4 minutah je konica dovolj 
segreta za uporabo

Opozorilo: Nikoli se ne dotikajte vroče konice. Uporabite klešče za odvijanje in 
privijanje konice. Pustite, da se ohladi na priloženem varnostnem stojalu.

Št. izdelka Pakiranje
588913 kos

Pirograf

Z modeli (»štancami«) lahko na enostaven način pripravite dekoracije za vaše okraske. 
Izsekane motive uporabite kot konfete ali pa jih preprosto nalepite na svoje izdelke. 
• velikost: 25 mm

Modeli s pomladnimi motivi

Št. izdelka Motiv Pakiranje
382570 zajček

kos382572 metulj
506279 rožica

Magnetke lahko uporabljate za pritrditev listov ali plakatov. Lahko jih tudi vtisnete v 
zadnjo stran reliefnega odlitka ali izdelka iz modelirne mase. Prikupne izdelke lahko 
tako pritrdite na vse kovinske površine. 

Št. izdelka Dimenzija Pakiranje
52353 ø 18 mm kos402697 ø 20 mm

Magnetki

Ultimate Pro je pripomoček v obliki kovčka, s katerim lahko izdelujete 
škatle, kuverte, pentlje, vizitke, vabila ali druge izdelke iz papirja in kartona.

Ultimate PRO

Št. izdelka Pakiranje
699565 kos

Kovinske škarje s topimi konicami.
• dolžina rezila 15 cm
• primerne za mlajše otroke

Škarje Lebez

Št. izdelka Pakiranje
22022 kos
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Univerzalno, brezbarvno tekoče lepilo 
brez topil v priročni plastenki za hitro in 
natančno lepljenje.
• količina 35 ml

Primeren za trajno lepljenje različnih materialov, kot so: 
papir, karton, lahke kovine, guma ...
• dimenzija 15 mm x 33 m

Lepilo UHU Twist & 
Glue Renature

Obojestranski
lepilni trak

Disperzijsko lepilo za lepljenje lesa. Lepilo je okolju 
prijazno, narejeno na vodni osnovi brez organskih topil. 
• teža 1 kg 

Lepilo Mekol
Univerzalno lepilo v tubi, namenjeno uporabi v šoli in 
pisarni; lepi papir, steklo, les, porcelan … Je vodood-
porno, prozorno in prijetnega vonja.
• teža 40 g

Lepilo OHO

Lepilne blazinice 
Patafix UHU
Lepilne blazinice za hitro in čisto pritrjevanje manjših 
predmetov na vse materiale. Blazinice lahko preprosto 
odstranimo in ponovno uporabimo. V beli barvi.  
• paket vsebuje 80 blazinic

Št. izdelka Pakiranje
329771 kos

Št. izdelka Pakiranje
36691 kos

Za lepljenje papirja, kartona, teksti-
la, lesa, usnja, umetnega usnja, 
plute, fotografij, ipd., na kovine, 
kamen, glino …  Lepilo je narejeno 
na vodni osnovi in še posebej 
primerno za otroško ustvarjanje. 
• teža 115 g

Lepilo Mekol Creative

Št. izdelka Pakiranje
505893 kos

Št. izdelka Pakiranje
336791 kos

Št. izdelka Pakiranje
36697 kos

Št. izdelka Pakiranje
640085 kos

Pištola Rapid EG 130 za hladno 
lepljenje Prozorno in elastično lepilo za hladno lepljenje. 

Primerno za otroško ustvarjanje.
• teža 125 g
• ø 9 mm

Lepilo Rapid oval za hladno lepljenje

Pištola za hladno lepljenje. Primerno za otroke. V paketu sta dodana 2 vložka za 
hladno lepljenje.

Št. izdelka Pakiranje
275986 kos

Št. izdelka Pakiranje
36788 kos

Brez organskih topil.

Primerno tudi za otroke.
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Permanentni flomastri za tekstil, s posebno konico v obliki čopiča. Flomastri so 
po nanosu na tekstil vodoodporni pri temperaturi do 40° C.
• 12 kosov v kompletu.

Flomastri Giotto decor

Tekstilne prstne barve 

Št. izdelka Barva Pakiranje
505265 bela 578301

kos

505268 rumena 578307
505271 svetlo rožnata 578319
505272 svetlo zelena 578321
505273 svetlo modra 578347
505275 svetlo zelena 578371
505277 črna 578399

Št. izdelka Pakiranje
48459 kpl

Tekstilne prstne barve se nanašajo s prsti. Primerne so za različne tkanine, bombaž 
in sintetiko. Ko se posušijo, so pralne na 40° C.

V največjem priročniku za ustvarjanje pri nas, boste začetniki in tisti že vešči ustvar-
janja našli številne tehnike, navodila za obdelavo zelo različnih materialov in ideje za 
lepa darila, izdelke in oblačila.

V priročniku so postopki opisani korak za korakom - od priprave materiala do konč-
nega izdelka.

Ustvarjalna delavnica
Velika knjiga ročnih spretnosti, tehnik in izdelkov

Čudoviti origami

Izdelki v knjigi imajo jasna navodila za delo korak za korakom in barvne 
fotografije, zato so preprosti za izdelavo in poleg tega še zabavni. Presenetilo 
vas bo, kaj vse lahko naredite iz preprostega lista: od priročnih darilnih škatel 
do gibljivih figuric in okraskov.

Več kot 1000 fotografij. Priložen mavrični origami papir.

Umetnost zgibanja papirja z navodili po korakih

Št. izdelka Pakiranje
639770 izvod

Št. izdelka Pakiranje
642268 izvod


