
OBESEK IZ FOLIJE

NAVODILA ZA IZDELAVO OBESKA IZ FOLIJE

USTVARJALNICA

Obeski iz folije so me čisto navdušili. Vsak teden izdelam kakšnega novega. 
Pridruži se mi in pokažem ti, kako se izdela prelep obesek iz folije. Povabi še 
brata, sestro ali prijatelja in izdelajmo jih skupaj. V dobri družbi je vedno še 
bolj zabavno!

Potrebuješ: 
• skrčljivo folijo (plastično škatlo, v katero se navadno pakira piškote), 
• flumastre različnih barv za risanje po plastiki (npr. črnega, belega in 

srebrnega ali po želji), 
• olfa nož ali škarje, 
• list papirja in 
• luknjač.

Izdelaj si čudovit obesek za ključe.



Izberi si motiv in ga nariši na list papirja ali ga poišči na internetu in ga 
natisni. Nato motiv preriši na folijo. Iz škatle ga izreži s škarjami ali s 
pomočjo olfa noža, pri čemer prosi za pomoč starše.

Motiv obriši in nanj nariši še ostale elemente s črnim flumastrom. Nato 
obesek še pobarvaj.



Z luknjačem ali s kakšnim drugim ostrim predmetom naredi v obesek 
majhno luknjico. Skrčljivo folijo položi na aluminijasto folijo v pečico, 
ogreto na 125° C, narisana stran naj gleda gor. Folija se na vročini začne 
zvijati. Ko je postopek krčenja končan, je folija poravnana in odebeljena. 
Prosi starše za pomoč pri rokovanju s pečico.



Obesek je narejen, le še nadeni ga na obroček h ključem! Zdaj ključev 
ne boš več izgubljal, saj boš vedno vedel, kam si dal svoj doma narejen 
obesek. Ko se obeska naveličaš in začneš ključe zopet izgubljati, pa je čas, 
da narediš novega. Želim ti veliko ustvarjalnosti in zabave pri delu!



ZDRAVKOVA FINTA 

Iz folije lahko narediš tudi krasne okraske za na božično drevesce. Izberi 
si kakšen božični motiv, na primer smrečico, snežinko, angela, sneženega 
moža, jelenčka Rudolfa, Božička in podobno. Luknjo naredi na sredini 
obeska, skozi luknjo povezni kratko okrasno vrvico, jo zaveži in okraski za 
na smrečico so nared!
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