
מר סביון וגברת רקפת - 
הכנת בובות אצבע

ציוד דרוש:
לֶבד בצבעים ירוק, צהוב, אדום, לבן, ורוד וכתום	 
דבק נוזלי	 
דבק חם	 
טוש עבה בצבע שחור ולבן	 
מספרים	 
01 מקלוני צמר גפן )לניקוי אוזניים( רצוי מפלסטיק	 
פונפון קטן בצבע חום	 
דף שבלונות	 

תהליך העבודה

גוזרים את הפרחים ואת האצבעון מדף השבלונות, מחברים אל הלֶבד בצבע המתאים וגוזרים את 
הלבד לפי השבלונה.

הכנת האצבעון: 
גוזרים 2 חתיכות לֶבד בצבע ירוק, מורחים דבק מסביב לשוליים בלבד ללא 

הבסיס ומצמידים זה לזה, מכינים אצבעונים כמספר הפרחים שרוצים. 

הכנת הכלנית:
גוזרים את הפרח מלֶבד בצבע אדום, מציירים בעזרת טוש שחור עיגול במרכז 
הפרח ומסביב לו קו מתאר לבן, מדביקים את הפרח לקצה העליון של האצבעון.

הכנת הפרג:
גוזרים את הפרח מלֶבד בצבע אדום, מציירים בעזרת טוש שחור עיגול במרכז 

הפרח, מדביקים את הפרח לקצה העליון של האצבעון.

המשך בעמוד הבא



הכנת החרצית:
גוזרים את הפרח מלֶבד בצבע צהוב, גוזרים עיגול בקוטר של שקל מלֶבד בצבע 

כתום ומדביקים במרכז הפרח, מדביקים את הפרח לקצה העליון של האצבעון.

הכנת הנרקיס: 
גוזרים 6 עלי כותרת בצבע לבן, גוזרים מהלֶבד הצהוב רצועה באורך 6 ס"מ וברוחב 

2 ס"מ. מגלגלים את הרצועה הצהובה לרוחב ומדביקים בקצה, מסדרים את עלי 
הכותרת במעגל כשבסיס נוגע בבסיס ומדביקים זה לזה. מדביקים את הגליל הצהוב  
 שיצרנו במרכז הפרח, במאונך. לאחר מכן מדביקים את הפרח לקצה העליון של    

          האצבעון.

הכנת הרקפת:
גוזרים 6 עלי כותרת בצבע ורוד, מסדרים אותם בשורה זה לצד זה כאשר כל עלה 
כותרת "יושב" על העלה שלידו ומדביקים. לוקחים את הרצועה של עלי הכותרת 

שנוצרה ומדביקים מסביב לאצבעון כמו כתר.
טיפ: כדאי להלביש את האצבעון על טוש עבה שידמה אצבע ואז להדביק את   

                 עלי הכותרת של הרקפת(

הכנת הסביון:
לוקחים כ 10 מקלוני אוזניים וגוזרים את הקצוות כך שיהיו לנו כ 20 מקלות 

מקוצרים. לוקחים את הפונפון החום ומורחים בזהירות דבק חם בקצהו העליון, 
מתחילים להעמיד את המקלות , מוסיפים מעגל של דבק חם מתחת 

ומצמידים את המקלות עד אשר חצי מהפונפון מכוסה במקלות. 
         לוקחים את 2 החלקים של האצבעון ומדביקים בצדדים בלבד, משאירים את הבסיס  

         פתוח ואת החלק העליון.
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