
IZDELAVA OKRASKOV ZA JELKO 

 1. OKRASKI IZ SODEBIKARBONE IN GUSTINA 

Pripomočki:  Postopek: 
- 250 ml vode  
- 180 g sodebikarbone 
- 130 g gustina 
- Flomaster poljubnih barv   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povzeto po: https://oopsi.si/diy-okraski  

1. V posodo vlijte vodo in jo zavrite. Vanjo stresite 
sodobikarbono in gustin (koruzni škrob). Malce se bo 
penilo, a brez panike. Dobro mešajte, da dobite 
kompaktno kepo.  

2. Kepo pustite na sobni temperaturi, da se malenkost 
ohladi. Če se vam zdi preveč pacasta, dodajte še malo 
koruznega škroba. Gnetite med rokami, da dobite gladko 
nelepljivo kepo testa.  

3. Pripravite si modelčke za piškote in zabava se lahko 
prične. Razvaljajte testo in oblikuje različne oblike. Na 
vrhu okraska naredite majhno luknjico, da lahko okrasek 
kasneje obesite.  

4. Okraske zložite na nizek pekač, ki ga predhodno obložite 
s peki papirjem. Posušite jih v pečici na 40 stopinj, okrog 
45 minut.  

5. Ko so povsem strjeni, jih lahko poslikate s flomastri.  
6. Kasneje skozi luknjico napeljete vrvico in okraski so 

končani.  

 

 

 2. OKRASKI IZ PAPIRJA 

Pripomočki:  

- Barvni papir 

- Predlogo za okraske (v nadaljevanju, ko 

je spisan postopek)  

- Škarje  

- Lepilo 

- Flomastri   

Postopek:  

 Iz predloge izrežite okrasek, iz barvnega papirja pa enako 1.

dolge trakove (približno 1 cm široke) .  

 Trakove lepite enega čez drugega, tako kot prikazujejo slike 2.

na desni strani.  

 Na koncu lahko okrasek porišete s flomastrom ali mu dodate 3.

še kakšen dodatek. Lahko naredite več različnih okraskov.  

 Ko končate, skozi zgornji del okraska napelji vrvico in tako 4.

imaš okrasek za na jelko ali pa jih uporabiš za dekoracijo 

prostora. Možnosti je ogromno.  

 

 

 

 

https://oopsi.si/diy-okraski


PREDLOGE ZA OKRASKE IZ PAPIRJA: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. OKRASKI – SMREČICE IZ SLADOLEDNIH PALČK 

Pripomočki:  

 Sladoledne palčke (3 za eno smrekico)-   

 Lepilo -  

 Pom pomi oziroma cofki-  

 Rjav barvni papir -  

 Vrvica -  

 Zvezdice -  

 Kosmatene žičke-  

 

Postopek:  

1. Sladoledne palčke zlepi skupaj v trikotnik, da bo nastala 

smrečica. Eno izmed sladolednih palčk skrajšajte, le-ta bo 

povezovala ostali dve sladoledni palčki, ki sta lepljeni 

diagonalno. Smrečice lahko tudi pobarvate ali s flomastri ali 

s tempera barvami.  

2. Na vrhu smrečice prilepite zvezdo, ki jo izrežete iz barvnega 

papirja.  

3. Okrasite smrečico z raznimi pom pomi in kosmatenimi 

žičkami.  

4. Odrežite vrvico in jih na konceh zavežite skupaj v vozel, da 

nastane luknjica. To vrvico potem pritrdite/prilepite zadaj 

za smrečico. Počakajte, da se posuši.  

5. In tako imate okrasek za  jelko.  

 

 


