
KEGLJI
IGRALNICA

Zima zima bela! Za popestritev zimskega večera ti priporočam izdelavo kegljev 
snežakov. K igri povabi prijatelje ali domače, lahko pa se preizkušaš tudi sam 
in postajaš v igri vedno boljši. Za ljubke snežake boš potreboval prazno plas-
tenko, najboljša je tista pollitrska. Če pri šivanju še nisi najbolj spreten, poprosi 
odraslega za pomoč. Snežak lahko postane tudi ljubko praznično darilce!

NAVODILA ZA IZDELAVO kegljev
Potrebuješ: 
• manjše plastenke 
     (embalažo jogurtov),
• volno,
• belo ali svetlejše blago za 

keglje, barvno blago za kapice, 

• črne perlice za oči,
• škarje, pištolo za vroče lepilo, nit 
     in šivanko,
• riž,
• žogico.

Najprej plastenko očisti in posuši. 



Vzemi belo blago in ga odreži. Visoko mora biti toliko, da pokrije približno 
4/5 plastenke, to je skoraj do vrha. Široko pa mora biti toliko, da lepo 
in tesno objame plastenko. Blago prepogni in zašij tako, da boš plastenko 
lahko oblekel. Zašiješ po dolgem robu, zgornji in spodnji del pa pustiš odprt.

Odreži še barvno blago, iz katerega boš naredil kapico. Visoko naj bo toliko, 
da pokrije vrhnji del plastenke, široko pa toliko, da se lepo natakne na 
plastenko. Potem, ko zašiješ, trak obrni navznoter, da se bodo šivi skrili. 
Morda za pomoč prosi koga od odraslih!



Belo blago natakni na plastenko.

V plastenko stresi nekaj riža, da se kegelj ne bo podrl in bo lepo stal 
pokonci.



Nato pa trak na vrhu zalepi z lepilom, da ne zdrsne s plastenke.

Barvno blago natakni na vrhnji del keglja.



Nato ga z vročim lepilom prilepi.

Vzemi šivanko in sukanec in zašij še zgornji del barvnega traku, kot vidiš 
na fotografiji.



Takole, kegelj ima zdaj kapo. Potrebuje pa še cof! Vzemi volno, jo navij na 
štiri prste ter jo nato na sredini zaveži. Volno na obeh koncih prereži 
in tako dobiš snežkov cof.



Cofek prišij na zgornji del keglja.

Zdaj pa prilepi črne perlice za oči in iz majhnega koščka blaga izreži še 
trak in ga uporabi kot šal. 



Iz oranžnega blaga zvij majhen stožec, ki bo služil kot nos.

Tako, ljubki snežni keglji so pripravljeni za igro. Namesto krogle za 
podiranje kegljev lahko uporabiš embalažo sladoleda ali žogico za tenis.



ZDRAVKOVA FINTA 

Če pri igri s keglji postaneš zelo dober, se preizkusi s prijatelji še 
v kegljanju z zavezanimi očmi. Zdaj se prava zabava šele začne!
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