
Ve~ni koledar

Ve~ni mu pravimo zato, ker ga ob novem
letu ni treba zamenjati, ampak vam bo slu`il
neomejeno vrsto let. Res ne bo kazal praz-
nikov niti godov, pa~ pa vedno pravi dan v
mesecu, seveda ~e boste vsako jutro zavrteli
gumbe. Lahko ga postavite na mizo ali pa
obesite na steno.

Na ~elno stran si lahko nari{ete svoj motiv
ali pa nalepite motiv iz plakata. ^e imate
kak{no svojo priljubljeno fotografijo, ki je ve~jih
dimenzij, bo koledar {e lep{i. Seveda pa lahko
naredite tudi mozaik iz ve~ manj{ih slik.

Potrebujete nekaj tr{ega kartona ali vezane
plo{~e debeline 3 ali 4 mm ter {tiri pluto-
vinaste zama{ke. Na vezano plo{~o ali tr{i
karton nari{ite prednjo plo{~o in izre`ite vsa
okenca in odprtine za gumbe. Robove lepo
polkro`no obrusite. Na zadnji strani po robovih
z lepilom za les nalepite smrekove letvice 10
x 10 mm. Namesto letvic lahko nare`ete 1
cm {iroke trakove iz kartona in jih v ve~ pla-
steh nalepite po obodu ~elne plo{~e. Vse sku-
paj dobro obte`ite in po~akajte, da se lepilo
dobro posu{i. Na karton nari{ite {tiri kroge
premera 112 mm in pripadajo~e {tevilke ter
imena dnevov in mesecev. Kroga, ki prika-

zujeta datum razdelite na 10 delov, krog za
dneve na 7 delov in krog za mesece na 12
delov. [tevilke in ~rke nari{ite najprej s svin-
~nikom, kasneje pa jih s tu{em ali flomastrom
lepo pobarvajte. Pomagate si lahko tudi tako,
da krog vstavite v prednjo plo{~o in si zari{ete
vidno odprtino okenca.

Tako boste najla`je zadeli to~no pozicijo
{tevilk in ~rk. Za gumbe uporabite plutovinaste
zama{ke, ki jih z lepilom za papir prilepite
to~no na sredino krogov. Uporabite lahko tudi
kak{no drugo okroglo leseno palico, ki jo na-
`agate na primerno dolge kose. Tako narejene
kroge postavite na svoja mesta. Najprej v
~elno plo{~o postavite spodnja kroga, ki
ka`eta imena dnevov in mesecev, nato pa {e
kroga s {tevilkami. Krogi se med seboj
prekrivajo. Na zadnjo stran na letvice prilepite
{e hrbet iz kartona ali vezane plo{~e. Na zgor-
nji strani in na sredini zvrtajte majhno luk-
njico, na katero boste lahko koledar nataknili
na `eblji~ek na steni.

^elno stran koledarja lahko po svojem
okusu pobarvate s tempera barvami. Ko se
barve dobro posu{ijo povr{ino {e dvakrat
prelakirajte z brezbarvnim lakom. Na ~elni
strani si lahko omislite tudi fotografijo ali sliko.
Sliko prilepite z lepilom za papir, vendar pred
vstavljanjem krogov. Prilepljeno sliko z olfa
no`em lepo obre`ite po robovih in izre`ite
odprtine. [ele nato lahko montirate kroge in
zaprete zadnjo stran.

Na{ koledar ne ka`e letnice, ker si jo pa~
lahko zapomnimo; ~e pa kdo `eli, si lahko
izre`e {e okence za letnico. Krog mora biti
premera 220 mm, gumb za vrtenje pa se
nahaja to~no na sredini plo{~e. Odprtino za
letnico naredite na sredini nad {tevilkama
dneva v mesecu.

Ve~ni koledar je tako narejen in vam lahko
slu`i kot lep in prakti~en okras va{e sobe. Je
pa lahko tudi ~udovito darilo za prijatelja ali
znanca.




