
Fahasáb nyuszik stencillel díszítve DIY alkotócsomag 

 
Alapanyagok: 3 db borovi fenyő fahasáb különböző méretben, filc anyag, 

zsákszalag, csipke és drót a fülhöz, raffia, mozgószemek, pompom az orrához, 
bajusz szálak, festék (barna és fehér), stencil, szivacsecset 
Szükséges eszközök: ragasztópisztoly, olló 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Elkészítése:  
Fesd le a fahasáb minden oldalát fehérre.  

 
Stencilezés: Stencilezés előtt fontos, hogy várd meg a fehérre festett fahasábok 

teljes száradását! Utána helyezd a sablont tetszőlegesen a fahasábra, a szélére 

egy minta részlettel, vagy a teljes mintát használva, ahogy a fantáziád diktálja. 

Nagyon óvatosan, nagyon-nagyon kevés barna színű festékkel, pamacsold át a 

mintát a felületre. A hangsúly itt tényleg a nagyon kevés festéken van. Ha kész, 

óvatosan emeld le a sablont! 

Sikerült? Szuper! :) 

Ó, elrontottam a mintát… :( Semmi baj, nedves törlőkendővel gyorsan töröld 

vissza a mintát, picit hagyd száradni, pamacsold le újra az alapszínnel a fahasábot. 

Teljes száradás után újra jöhet a TISZTA, SZÁRAZ stencil, sablon.  

NAGYON FONTOS! A stencilt használat után azonnal mosd el langyos vízzel vagy 

stencil tisztító sprayvel, hogy a festék ne száradjon rá! Ha pici apró festék darabok 

maradnak a stencilen akkor a következő stencilezésnél a festék be fog folyni a 

sablon alá! Két dologra figyelj! KEVÉS FESTÉK, TISZTA SABLON! 

 



Öregítés, vintage hatás: Pamacsold át a fahasáb felületét fehér színre, hagyd 

teljesen megszáradni. Tiszta, kimosott, száraz pamacsra tegyél nagyon kevés 

barna festéket. Érdemes egy papírtörlőn a felesleges festéket lenyomkodni. Éppen, 

hogy csak legyen festék a pamacson! 

Nagyon óvatosan, a széleket, sarkokat és bárhol a felületet, a pamacsot NEM 
RÁNYOMVA a fára, színezzük barnával. 

 
Pentart official videó, amiben a  stencilezés technikáját 1:35-től 

láthatjárótok: https://www.youtube.com/watch?v=wKYJMsHCYN8 

 

Barnára fehér vintage hatás: oregites-barnara-feher.MOV 

 

Fehérre-barna vintage hatás: oregites-feherre-barna.mp4 

 
 

Teljes száradás után „keltsd életre” a nyuszikat! 
 

A hasáb körülbelül ⅓-ához ragaszd a pompomot orrként. A csomagban 1 db 
pompomot fogsz találni, azt darabold három-négy felé. Nekünk a négyfelé darabolt 
méret illett a legjobban a hasábhoz.  

Egy pici pötty ragasztóba két oldalról bedugdosva ragaszd fel a bajuszt, majd rá a 
pompomot, fölé pedig a szemeket.  

 
Fülek készítése: 12 db fül formát vágj ki a zsákanyagból 4-5 cm-es méretben, 

kell egy pici ráhagyás, amivel a fahasáb tetejére tudod rögzíteni. A fül lehet hegyes 
végű fül, vagy duci, lekerekített végű, amelyik neked szimpatikusabb. Két kivágott 
fül közé rakj sötétbarna filc anyagot (hogy majd a drót ne látszódjon elölről), és a 

vastag drótból vágj egy darabot, amit a filcre ragasztasz, (ezzel tudod a fület kicsit 
hajlítani). Majd a fülecskék elejét és hátulját ragaszd össze, azután rögzítsd a 

hasáb tetejére. Egy fül tehát az alábbi rétegekből áll össze: elől zsákanyag, 
mögötte filc, drót és leghátul ismét zsákanyag. 
A fülek elejét a csipke anyaggal tudod dekorálni. Raffiával, maradék filccel tudod 

tovább díszíteni: például masnit, nyakkendőt, kalapot készítve. 
 

Ha nem dolgoztál még ragasztópisztollyal, figyelj rá, hogy a meleg 

ragasztópisztoly fejét soha ne fogd meg szabad kézzel, mert az és 

a kifolyó ragasztó forró! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKYJMsHCYN8
https://drive.google.com/file/d/1sLCPFJ5QWEYACO__mgndpgE3Y23FTZsD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sM0IaNzPDX_MHG1UoHmPD8lIsLrlD0pz/view?usp=share_link

