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Φτιάξτε ένα λουλούδι 
για την Αμάλ

Θα χρειαστείτε 5-8 φύλλα χαρτιού. Τοποθετήστε τα σε ένα σωρό και κόψτε τα όλα στο μέγεθος μίας κόλλας 
Α4. Στη συνέχεια, τα διπλώνετε σαν φυσαρμόνικα ακορντεόν, σαν να φτιάχνετε μία χάρτινη βεντάλια.

Διπλώστε τη στοίβα με τα χαρτιά 
περίπου 2,5 εκατοστά από κάτω 
προς τα πάνω.

Διπλώστε τη βεντάλια στη μέση.

Τυλίξτε έναν καθαριστή σωλήνων ή 
ένα κορδόνι γύρω από τη μέση για να 
κρατήσετε το χαρτί στη θέση του.

Στη συνέχεια, γυρίστε όλα τα φύλλα 
ανάποδα και διπλώστε ξανά προς τα 
πάνω (άλλα 2,5 εκατοστά). Συνεχίστε 
αναποδογυρίζοντας το χαρτί και 
διπλώνοντας ξανά.

Αφού τη διπλώσετε θα έχει αυτή τη 
μορφή.

Μόλις τα δέσετε μαζί, αρχίστε να 
τραβάτε κάθε στρώμα από χαρτί 
προς το κέντρο.

Συνεχίστε να αναποδογυρίζετε και να 
διπλώνετε. Θα καταλήξετε με κάτι σε 
αυτό το σχήμα, σαν βεντάλια.

Σχεδιάστε μια στρογγυλεμένη 
άκρη και κόψτε κατά μήκος της 
γραμμής, κόβοντας όλες τις 
στρώσεις ταυτόχρονα, έτσι ώστε 
όλα τα άκρα να είναι καμπύλα.

Τραβήξτε το χαρτί προς τα πάνω 
και από τις δύο πλευρές μέχρι να 
δημιουργήσετε ένα λουλούδι!

αναρτηστε τις φωτογραφιες η τα βιντεο των δημιουργιών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας tag το 
λογαριασμό @Walkwithamal, και χρησιμοποιώντας τα hashtags #actsofwelcome #LittleAmal. Το έργο σας θα 
μπορούσε να συμπεριληφθεί στη διαδικτυακή συλλογή μας. Εναλλακτικά, μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μαζί μας στη 
διεύθυνση www.walkwithamal.org/acts-of-welcome/
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αναρτηστε τις φωτογραφιες η τα βιντεο των δημιουργιών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας tag το 
λογαριασμό @Walkwithamal, και χρησιμοποιώντας τα hashtags #actsofwelcome #LittleAmal. Το έργο σας θα 
μπορούσε να συμπεριληφθεί στη διαδικτυακή συλλογή μας. Εναλλακτικά, μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μαζί μας στη 
διεύθυνση www.walkwithamal.org/acts-of-welcome/

Κόψτε το και χρησιμοποιήστε το ως πρότυπο

Τοποθετήστε το στο ύφασμα, αποτυπώστε το περίγραμμα με μαρκαδόρο, 
επαναλάβετε 4 φορές, ώστε να έχετε κόψει 4 κομμάτια (σκληρό ύφασμα) ή 5/6 
κομμάτια λεπτού υφάσματος.

Τοποθετήστε τα όλα το ένα πάνω στο άλλο, ώστε όλες οι άκρες να είναι 
ευθυγραμμισμένες. Όταν τα διπλώνετε, βεβαιωθείτε ότι παραμένουν σε 
στοίβα, όπως τα λουλούδια από χαρτί.

Διπλώστε τα προς τα πάνω κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής, αναποδογυρίστε 
όλα τα κομμάτια μαζί και διπλώστε τα ξανά, αναποδογυρίστε ξανά, διπλώστε και 
συνεχίστε έτσι σαν να φτιάχνετε μία βεντάλια / ένα ακορντεόν, όπως ακριβώς με τα 
χάρτινα λουλούδια.

Αφού τα διπλώσετε όλα, βρείτε το κέντρο και τυλίξτε γύρω του έναν καθαριστή 
σωλήνων, σφίγγοντας όσο χρειάζεται ώστε να κρατηθούν τα κομμάτια του 
υφάσματος στη θέση τους.

Τραβήξτε κάθε στρώση υφάσματος προς τα πάνω από το κέντρο 
μέχρι να δημιουργήσετε ένα λουλούδι.

Περίγραμμα για 
λουλούδια από ύφασμα


