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ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
Ποιος δεν έχει μαζέψει, αυτοκινητάκια, σπιρτόκουτα, κοχύλια και άλλα 
καθημερινά μικροπράγματα; Λίγο-πολύ όλοι νιώθουμε κάποτε το πάθος 
του συλλέκτη. Και πάντα χρειάζεται κάποιο είδος βιτρίνας ή κάτι σαν 
εκθετήριο, για να φιλοξενήσει και να αναδείξει τα αγαπημένα μας συλ-
λεκτικά αντικείμενα, που πολλές φορές έχουν και συναισθηματική αξία. 
Είναι κρίμα να παραμένουν καταχωνιασμένα σε συρτάρια.  Οργανώσετε 
τη δική σας μικρή καλλιτεχνική γκαλερί, με τρισδιάστατα  εκθέματα τα 
οποία θα μπορούν και να εναλλάσσονται εύκολα όποτε θελήσετε. Αυτά 
τα τόσο διακοσμητικά πολύχρωμα πλαίσια φτιάχνονται σχεδόν παίζο-

ντας. Όχι μόνο γιατί είναι πανεύκολη η κατασκευή τους αλλά και 
γιατί θα σας δώσουν πολλές ευκαιρίες να παίξετε με τα σχέδια, 

όταν θα διαλέγετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο 
κάθε αντικείμενο, όπως και με τα χρώματα που θα 

πρέπει να τα εναρμονίσετε με το χρώμα του 
τοίχου.

Τα συλλεκτικά ή και απλά διακοσμη-
τικά μικροαντικείμενα προβάλλονται 
τέλεια σε αυτές τις φανταιζί μίνι 
βιτρίνες, πολύ περισσότερο όταν το 
έκθεμα και το πλαίσιο ταιριάζουν 
θεματικά και χρωματικά. 

Κόψτε με ακρίβεια τους πήχεις διατομής 4x4 εκ. σε 
κομμάτια μήκους 13 εκ. Χρησιμοποιήστε φαλτσοκούτι και 
πριόνι με λεπτή οδόντωση. 

Κολλήστε γωνιακά με ξυλόκολλα δύο κομμάτια σε 
σχήμα L. Με ένα βοηθητικό ξύλο θα βεβαιωθείτε ότι είναι 
πρόσωπο και σωστά ορθογωνιασμένα. 

Ετοιμάζετε ένα δεύτερο ζευγάρι και, όταν η κόλλα 
στεγνώσει, κολλάτε τα δύο L σχηματίζοντας το τετράγωνο 
πλαίσιο. Συνεχίζετε έτσι και με τα υπόλοιπα πλαίσια.

Τρίψτε τις επιφάνειες προσέχοντας ιδιαίτερα τις 
ενώσεις, ώστε να γίνουν όλες λείες. 

Για το κρέμασμα, ανοίγετε από μια τρύπα στη μέση της 
πάνω πλευράς κάθε πλαισίου. 

Βάψτε με χρώμα τοίχου όλα τα πλαίσια εσωτερικά και 
εξωτερικά και αφήστε τα να στεγνώσουν.

Αφού απλώσετε την κόλλα στις ξύλινες προσόψεις, 
κολλήστε από ένα κομμάτι ταπετσαρία κομμένο στις 
ανάλογες διαστάσεις.

Κόψτε τέλος με ένα κοφτερό κοπίδι την ταπετσαρία 
στις γύρω ακμές και στο κεντρικό τετράγωνο άνοιγμα. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

Για να δώσετε στη μικρή σιφονιέ-
ρα θαλασσινό ύφος θα διαλέξετε 
βέβαια τα ανάλογα σχέδια ταπε-
τσαρίας, τα οποία και θα τονίσετε 
με μπλε μπορντούρες. Στο κάτω 
μισό τμήμα της πρόσοψης κάθε 
συρταριού κολλάτε τη μπλε λωρί-
δα γυρνώντας τις άκρες της στις 
ακμές.. Θα κολλήσετε μετά και τα 
κομμάτια της ταπετσαρίας και θα 
κυλινδράρετε γερά την επιφάνεια 
με ένα λαστιχένιο ρολό. Βίρα τις 
άγκυρες...

Μεγάλα μοτίβα σε μικρά έπιπλα

Και κάτι για τους τολμηρούς: 
Σχέδια με μεγάλα 
λουλούδια σε μωβ 
φόντο μπροστά από 
έναν κόκκινο βαμμένο 
τοίχο. Ρετάλια ταπετσαρίας 
που έχουν περισσέψει σε 
ήπιες φυσικές αποχρώσεις, 
μπορούν να αποκτήσουν 
νέο νόημα με τα φωτιστικά. 

Κόλλες:
 Uhu- Bison ✆ (210) 48.97.856

Xρώματα: 
Vechro ✆ (210) 55.38.700

Ταπετσαρίες: 

 Δήλος ✆ (22990) 41.056 




