
2. Choinka z bombek 

Drzewko możesz też zrobić… z bombek. Będą Ci do tego potrzebne: niewielka miska, pistolet z 

klejem (ciepłym) oraz – oczywiście bombki w wybranych przez Ciebie kolorach. 

Wykonanie choinki z bombek 

Najpierw usuń z czubków bombek haczyki służące do ich wieszania na choince. Teraz przygotuj 

spód choinki – ułóż bombki dookoła miski (spełni ona funkcję formy). Wcześniej jeden bok każdej 

bombki posmaruj klejem, za którego pomocą przytwierdzisz otaczające naczynie bombki do siebie 

nawzajem. 

Poczekaj aż całość wyschnie, a potem wyjmij miskę i powtarzaj poprzednie czynności, dopóki nie 

powstanie zwieńczony jedną bombką stożek. Wykonaną w ten sposób choinkę możesz teraz– wedle 

uznania – ozdobić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Choinki z kamieni lub ze sznurka 

Chyba w każdym domu natrafić można na jakiś sznurek albo na resztki włóczki. Może się też 

zdarzyć, że znajdziemy przeróżne kamienie, które całymi latami się kolekcjonowało, a teraz nie 

bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. Podpowiemy Ci, jak możesz takie skarby wykorzystać. 

Będziesz potrzebować papieru i – w zależności od wyboru – sznurka bądź kamieni. Zrób z papieru 

stożek. Owiń go potem dokładnie sznurem, lub oklej go kamyczkami. Niebanalny efekt 

gwarantowany! Taka choinka z naturalnych materiałów będzie świetnie pasować do różnych 

wnętrz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morizon.pl/domy/%20?utm_source=blog-morizon&utm_medium=link&utm_campaign=listing&utm_content=wpis


Choinka z szyszek 

 

 

Choinka z szyszek to jeden ze sposobów na to, żeby zrobić atrakcyjną dekorację domu na święta. 

Każdy z nas chce, aby nasz dom czy mieszkanie, wyglądały wyjątkowo podczas Świąt Bożego 

Narodzenia. Warto spróbować, samodzielnie wykonać niektóre ozdoby i dekoracje świąteczne. 

Wbrew pozorom ozdoby z szyszek nie muszą być bardzo trudne  

 

Choinka z szyszek: co będzie potrzebne? 

• karton A3  

• taśma dwustronna 

• szyszki  

• pistolet z klejem na gorąco  

• nożyczki  

• sztuczny śnieg lub kolorowy spray  

• dowolone ozdoby (np. koraliki lub kokardki)  

• brokat  

 

 

 

KROK I - Wycinanie stożka z brystolu  

 

Wytnij stożek z białego brystolu o wysokości 40cm. Następnie dorób do niego podstawę w 

kształcie koła o średnicy 21cm ( w tej średnicy są już zawarte skrzydełka do sklejenia o długości 

2cm, które należy ponacinać). 

 

 

 



 

KROK II - Sklejenie stożka i przyklejenie podstawki  

Sklej stożek, a następnie przyklej do niego podstawę za pomocą skrzydełek. Odstaw do 

wyschnięcia. Podstawę możesz przykleić skrzydełkami na wierzch, ponieważ pod szyszkami i tak 

nie będą widoczne. 

 

 

KROK III - Przyklejanie szyszek  

 

Posortuj wszystkie szyszki według wielkości. Przyklej je na stożek przy pomocy kleju na gorąco. 

Największe szyszki powinny znaleźć się na samym dole i stopniowo maleć ku czubkowi. Dzięki 

temu choinka z szyszek zyska odpowiednie proporcje. 



 

 

 

KROK IV - Malowanie szyszek  

 

 

 

Gotową choinkę pomaluj farbą akrylową na biało. Delikatnie, żeby nie poodrywać przyklejonych 

szyszek. Odstaw do wyschnięcia. 

KROK V - Dekorowanie choinki z szyszek  

 

Udekoruj choinkę z szyszek według własnego uznania. Do dekoracji możesz wykorzystać suche 

plastry pomarańczy, czy czerwone wstążki. Oto propozycja 

 



 

 

CHOINKA ORIGAMI 

Wykonane z tego materiału drzewka nie będą duże – nie nadają się więc na te „główne” choinki, bo 

jeśli chodzi o te ostatnie, marzymy zazwyczaj o większych. Choinki z origami mogą jednak być 

idealną świąteczną ozdobą półek czy świątecznego stołu; można je także zawiesić na dużej choince. 

Potrzebny Ci będzie: 

• papier origami  

• nożyczki  

Wykonanie choinki z origami 

Obejrzyj filmik youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=qIUVV4xmBro&vl=pl 

 

 

https://www.morizon.pl/blog/wigilijny-stol-jaka-zastawa-stolowa/

