
 
 

 
 

 

  
 מרבד הקסמים  
 מקרטון, מספריים עיתונים, סרגל ארוך, מקל שטוח או רצועה  מה צריך?  
 מה עושים?  

לקחים דף עיתון ובעזרת הסרגל או רצועה    - רצועות השתי בסיס:   .1

קשיחה מסמנים סביבו מסגרת. ממשיכים ומסמנים קווים בין שני קווי  

האורך של המסגרת. מקפלים לחצי את הדף, וגוזרים מצד הקיפול על פי  

הקווים שסימנו, מקפידים לא לעבור את קווי המסגרת ולהגיע עד לקצות  

 הדף. 

 באותו עובי. גוזרים מדף עיתון אחר רצועות   - רצועות הערב  .2

אפשר להדביק את    -את רצועות הערב לתוך רצועות השתי   קולעים .3

מעל ומתחת לסירוגין, מדביקים בקצה השני.   - הקצה שלא יחמוק 

בשורה הבאה מתחילים מלמטה, וכך לסירוגין עד קצה דף. הדביקו את  

 קצות הרצועות. 

, עיתונים  בניירות צבעוניים קטנים על מנת להבליט את רצועות השתי והערב ולהקל את הצילוםהשתמשתי  המחשהלצורך ה 
 לבן או צבעוניים( הם חומר גלם נהדר ליצירות אלו. -)שחור

 

    

 

    

 
 סל לחלבן  

או    חולצות טריקו ישנותי חלב שטופים ויבשים, רצועות בד, קרטונמה צריך?   

 מספריים , עיתונים

 מה עושים?  

יוצרים את הבסיס ורצועות השתי על ידי פריסת קרטון החלב וחלוקת   .1

זוגי:  -דופנותיו לרצועות. שימו לב! על רצועות השתי להיות במספר אי

 לשלוש. שלוש מהן גוזרים לארבע רצועות, ואחת 

דקות  יוצרים מחולצת טריקו ישנה רצועה ארוכה או יוצרים רצועות בסיס   .2

 ( סל עיתוניםב  1מעיתון )סעיף ככל האפשר 

  אם משתמשים ברצועת בד) קולעים סביב בסיס השתי, מעלה ומטה  .3

נזהרים שלא למשוך חזק מדי, כך שהבסיס לא יתכווץ פנימה(. עוצרים  

(. ככל שהקליעה  3-4ת הערב )מדי פעם לצמצם כלפי מטה את רצועו

 צפופה יותר, התוצאה מרשימה יותר. 

 לכבוד שבועות  קליעה –מלוא הטנא 

הידעתם? רוחב של 

מתאים עמוד עיתון בודד 

בדיוק להיקף של קרטון  

 חלב. 

 



 
 

פי  -לסיום הקליעה, מקפלים את הרצועות החוצה ופנימה לסירוגין על  .4

השורה האחרונה כך שרצועת השתי תעטוף את הערב, דוחפים פנימה  

 (. 6הערב וגוזרים את העודף )רצועת לתוך 

 

    

 

   

השימוש בבד נותן גמישות לקליעה ויכול להקל עליה, אך אינו הכרחי וילדים רבים מעדיפים  *  
 דווקא את העיתונים שניתן להדביק בתחילת וסוף הרצועה. 

 
 סל עיתונים  
 מה צריך? עיתונים, מספריים  
 מה עושים?  

בסיס: ע"י קיפול דף עיתון שוב ושוב או גלגול שלו  מכינים רצועות  .1

ושיטוחו בעזרת שפשוף על קצה השולחן. אם רוצים להחביא את  

 הקצוות אפשר לקפל כלפי האמצע משני הצדדים. 

 

   
 

ליצירת רצועה ארוכה  יוצרים בסיס עגול: מדביקים מספר רצועות זו לזו  .2

ומגלגלים אותן כשבלול, מקפידים למרוח דבק    (לפי רוחב הבסיס הרצוי )

 תוך כדי הגלגול על מנת שלא ייפתח. 

יוצרים מרבד שתי וערב: במקום ליצור מסגרת, לוקחים רצועה   .3

ומדביקים אליה את רצועות השתי אחת מלמעלה ואחת מלמטה 

 עליהן את יתר רצועות הערב.  קולעיםלסירוגין, ואז ממשיכים ו 

מורחים דבק )בזהירות! שלא להסיט את הרצועות הארוגות( על קצה   .4

המרבד, מגלגלים ומדביקים אותו לבסיס. מדביקים את הקצה. נסו  

 להתאים את ההדבקה כך שיישמר מבנה השתי וערב לסירוגין. 

 

    

המשיך לקלוע כך  כבסיס, לקפל כלפי מעלה את המשך רצועות השתי ול* אפשר להכין מרבד   
 שייווצר סל מרובע, בדומה לבסיס שיצרנו מקרטון החלב. 

, כמו בסיום הסל  קליעה* אם לא רוצים להדביק את הקצוות אפשר לקפל אותם פנימה לתוך ה

 לחלבן. 

 

פח מחזור   לכםהאם יש 

לנייר? תוכלו להכין סל 

 גדול לשימוש המרכז!

 

 קליעה

  עתיקה אומנות היא קליעה
  בשתי חפצים יצירת של
  כגוןטבעיים  מחומרים וערב

הידועה כבר מימי  , קש
לאורך   מצרים העתיקה.

סלים   שימשותקופות שונות 
, חסוןא לצורכיקלועים 
  כרשתות ואף  הובלה

ימות   .לדיג וכמלכודות
החורף הקרים היו הזדמנות  
נהדרת להכין ולתקן סלים 

בעזרת החומרים שהתייבשו  
בקיץ הקודם, לקראת היבול 

 של העונה הבאה.

גם באריגה משתמשים   
ל שתי וערב, אך  בטכניקה ש

היא נעשית בעזרת חוטים  
   ונול.


