


Υλικά
Στικ Κανέλας
Ισχυρή κόλλα
Πευκοβελόνες
Κουμπιά
Σπάγκος

Οδηγίες 
Δέστε τις πευκοβελόνες μαζί με 

ένα κομμάτι σπάγκο

Κολλήστε με ισχυρή κόλλα τα στικ 
κανέλας

Αφήστε τα να στεγνώσουν  για 
λίγη ώρα

Κολλήστε τις πευκοβελόνες πάνω 
στα στικ κανέλας με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να σχηματίζεται ένα δεντράκι

Διακοσμήστε το δέντρο σας με 
κουμπιά ή  ό,τι άλλο θέλετε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 
χρυσόσκονη ή γκλίτερ για ένα πιο 

λαμπερό αποτέλεσμα

ΔΕΝΤΡΟ  ΜΕ  
ΚΑΝΕΛΑ  ΚΑΙ  

ΠΕΥΚΟΒΕΛΟΝΕΣ



Υλικά
Στικ Κανέλας
Ισχυρή κόλλα

Σπάγκος ή κορδέλα
Κόκκινο χαρτόνι ή γκοφρέ χαρτί ή 
κόκκινο πομ πομ χειροτεχνίας
Ματάκια ή μαύρο και άσπρο 

χαρτόνι

Οδηγίες 
Κολλήστε τα στικ κανέλας σε 

τριγωνικό σχήμα

Κολλήστε ένα κομμάτι σπάγκο ή 
κορδέλας στις δύο άκρες

Κολλήστε δύο έτοιμα ματάκια ή 
δημιουργήστε τα μόνοι σας με 

άσπρο και μαύρο χαρτόνι ή απλώς 
ζωγραφίστε τα με έναν μαρκαδόρο 

Για μύτη μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κόκκινο χαρτόνι ή 
γκοφρέ χαρτί ή να κολλήσετε ένα 
έτοιμο πομ πομ χειροτεχνίας

ΣΤΟΛΙΔΙ  
ΤΑΡΑΝΔΟΣ  ΜΕ  

ΚΑΝΕΛΑ



Υλικά
Κλαδάκια πεύκου
Ξυλάκι χειροτεχνίας
Ισχυρή κόλλα

Κουμπιά ή διάφορα στολίδια
Κορδέλα ή σπάγκος

Οδηγίες 
Κόψτε τα κλαδάκια που 

μαζέψατε σε διάφορα μεγέθη

Κολλήστε τα πάνω στο ξυλάκι 
ξεκινώντας από το μακρύτερο 
και προχωρώντας προς το 

κοντύτερο, σχηματίζοντας ένα 
χριστουγεννιάτικο δέντρο

Κολλήστε κορδέλα ή σπάγκο στο 
πίσω μέρος του στολιδιού

Διακοσμήστε το δέντρο σας με 
κουμπιά ή διάφορα στολίδια και 

υλικά που έχετε στο σπίτι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 
χρυσόσκονη, γκλίτερ ή σπρέι για 
ένα πιο λαμπερό αποτέλεσμα

ΣΤΟΛΙΔΙ   
ΔΕΝΤΡΟ  ΜΕ  
ΚΛΑΔΑΚΙΑ  
ΠΕΥΚΟΥ



Υλικά
Στικ Κανέλας
Ισχυρή κόλλα
Σπάγκος

Ξερά ή αποξηραμένα φύλλα
Χριστουγεννιάτικη κορδέλα

Οδηγίες 
Κολλήστε με ισχυρή κόλλα τα στικ 

κανέλας και αφήστε τα να 
στεγνώσουν για λίγη ώρα

Κολλήστε πάνω στην κανέλα ένα 
κομμάτι κορδέλας και ένα κομμάτι 

σπάγκο στην άκρη της

Κολλήστε φύλλα που έχετε μαζέψει 
πάνω στην κορδέλα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αποξηραμένα φύλλα δάφνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ακόμη ό,τι άλλο θέλετε για τη 
διακόσμηση του στολιδιού σας

ΣΤΟΛΙΔΙ  ΜΕ  
ΚΑΝΕΛΑ  ΚΑΙ  

ΦΥΛΛΑ



Υλικά
Στικ Κανέλας
Ισχυρή κόλλα
Κουμπιά
Σπάγκος

Οδηγίες 
Κόψτε τα στικ κανέλας σε  
διαφορετικά μεγέθη

Κολλήστε τα πάνω σε ένα άλλο 
στικ κανέλας από το μακρύτερο 

στο κοντύτερο, ώστε να 
σχηματιστεί ένα δέντρο

Κολλήστε κορδέλα ή σπάγκο στο 
πίσω μέρος του στολιδιού

Διακοσμήστε το δέντρο σας με 
κουμπιά ή διάφορα στολίδια και 

υλικά που έχετε στο σπίτι

ΣΤΟΛΙΔΙ  
ΔΕΝΤΡΟ  ΜΕ   
ΚΑΝΕΛΑ



Υλικά
Στικ Κανέλας
Ισχυρή κόλλα
Σπάγκος

Αποξηραμένες φέτες πορτοκαλιού
Χριστουγεννιάτικος φιόγκος 
κορδέλας ή άλλο διακοσμητικό

Οδηγίες 
Κολλήστε με ισχυρή κόλλα τα στικ 

κανέλας και αφήστε τα να 
στεγνώσουν για λίγη ώρα

Δέστε με ένα κομμάτι σπάγκο τα 
στικ κανέλας και περάσετε το 

σπάγκο μέσα από μια 
αποξηραμένη φέτα πορτοκαλιού

Κολλήστε ένα χριστουγεννιάτικο 
φίογκο από κορδέλα ή οτιδήποτε 
άλλο διακοσμητικό υλικό έχετε 

πάνω στα στικ κανέλας

ΣΤΟΛΙΔΙ  ΜΕ  
ΚΑΝΕΛΑ  ΚΑΙ  

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ  
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



Υλικά
Στικ Κανέλας
Ισχυρή κόλλα

Χριστουγεννιάτικη κορδέλα
Διακοσμητικά υλικά χειροτεχνίας ή 

γκλίτερ
Σπάγκος

Οδηγίες 
Κόψτε τα στικ κανέλας σε  δύο 

μεγέθη

Κολλήστε το ένα πάνω στο 
άλλο σε σχήμα χιονονιφάδας

Κολλήστε κορδέλα ή σπάγκο στο 
πίσω μέρος του στολιδιού

Διακοσμήστε τη χιονονιφάδα σας 
με υλικά χειροτεχνίας, κορδέλες ή 
διάφορα στολίδια και υλικά που 

έχετε στο σπίτι

ΣΤΟΛΙΔΙ  
ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑ  
ΜΕ  ΚΑΝΕΛΑ



Υλικά
Στικ Κανέλας
Ισχυρή κόλλα

Χριστουγεννιάτικη κορδέλα
Ευλύγιστο στικ χειροτεχνίας

Διακοσμητικά υλικά χειροτεχνίας 
Σπάγκος

Οδηγίες 
Κόψτε τα στικ κανέλας σε  

διάφορα μεγέθη

Κολλήστε το ένα πάνω στο 
άλλο, έστι ώστε να σχηματίζουν 

ένα καράβι

Κολλήστε κορδέλα ή σπάγκο στο 
πίσω μέρος του στολιδιού

Χρησιμοποιήστε ευλύγιστο στικ 
χειροτεχνίας ή λεπτή κορδέλα για 

να σχηματίσετε το πανί

Διακοσμήστε το καραβάκι σας με 
υλικά χειροτεχνίας, κορδέλες, 

φιόγκους ή διάφορα στολίδια και 
υλικά που έχετε στο σπίτι

ΣΤΟΛΙΔΙ  
ΚΑΡΑΒΑΚΙ  
ΜΕ  ΚΑΝΕΛΑ



Υλικά
Κουκουνάρι
Στικ Κανέλας
Ισχυρή κόλλα

Σπάγκος ή κορδέλα
Κόκκινο χαρτόνι ή γκοφρέ χαρτί ή 

στικ ή κόκκινο πομ πομ 
χειροτεχνίας

Ματάκια ή μαύρο και άσπρο 
χαρτόνι

Οδηγίες 
Κολλήστε τα έτοιμα ματάκια ή 
αυτά που φτιάξατε με άσπρο και 
μάυρο χαρτόνι πάνω στην πλατιά 
πλευρά του κουκουναριού

Για μύτη μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κόκκινο χαρτόνι ή 

γκοφρέ χαρτί ή στικ ή να 
κολλήσετε ένα έτοιμο πομ πομ 

χειροτεχνίας

Για τα κέρατα του ταράνδου σας 
χρησιμοποιήστε ένα στικ κανέλας, 
που θα το κόψετε στη μέση, και 
τοποθετήστε τα δύο κομμάτια στις 

πτυχές του κουκουναριού

Περάστε ένα κομμάτι κορδέλας 
στις πτυχές του κουκουναριού

ΣΤΟΛΙΔΙ  
ΤΑΡΑΝΔΟΣ  ΜΕ  
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ  
ΚΑΙ  ΚΑΝΕΛΑ



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟΛΙΔΙΑ  ΜΕ  
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ

Υλικά
Κουκουνάρια
Ισχυρή κόλλα

Σπάγκος ή κορδέλα
Τέμπερες ή σπρέι με χρώμα

Κουμπιά, διακοσμητικά, γκλίτερ, 
όσπρια ή οτιδήποτε άλλο

Μπορείτε να τα διακοσμήσετε με 
μικρού μεγέθους φασόλια ή ρεβύθια, 
αφού τα βάψετε σε ό,τι χρώμα θελετε

Οδηγίες 
Βάψτε σε διάφορα χρώματα τα 

κουκουνάρια

Αφήστε τα να στεγνώσουν καλά για 
αρκετή ώρα πριν συνεχίσετε



Μπορείτε να διακοσμήσετε τα 
στολίδια σας με γκλίτερ, υλικά για 
χειροτεχνίες, ανακυκλώσιμα  ή 
φυσικά υλικά και ό,τι άλλο έχετε 

στο σπίτι

Υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί 
που μπορείτε να κάνετε με απλά 

κουκουνάρια

Αφήστε τη φαντασία σας 
ελεύθερη

Διακοσμήστε κάθε γωνιά του 
σπιτιού σας με τις δημιουργίες 

σας

Δέστε χριστουγεννιάτικες 
κορδέλες στις άκρες από 

κάποια από τα κουκουνάρια 
που φτιάξατε και κρεμάστε τα 
στο χριστουγεννιάτικο δέντρο 

σας σαν στολίδια



Υλικά
Χάρτινη σακούλα

Κόλλα
Σπάγκος

Αποξηραμένα φύλλα δάφνης
Στικ κανέλας
Πευκοβελόνες

Οδηγίες 
Ανοίξτε μια χάρτινη σακούλα 
και χρησιμοποιήστε τη μέσα 
πλευρά της για χαρτί 
περιτυλίγματος

Χρησιμοποιήστε σπάγκο γύρω 
από το δώρο

Διακοσμήστε το δώρο σας με 
αποξηραμένα φύλλα δάφνης, στικ 

κανέλας και πευκοβελόνες 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
πολλά διαφορετικά φυσικά υλικά 

για τη διακόσμιση

Αφήστε τη φανατσία σας ελεύθερη

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ  

ΔΩΡΩΝ


