
Tavaszi ajtódísz virágokkal és Ruby fonal felirattal DIY alkotócsomag 

 
Alapanyagok: 25 cm-es szalma koszorú, finom zsákszalag (3 m), 10 db virágkötő 

drót, Ruby fonal, selyemvirágok és zöld díszítők, szalag, nyomtatott home felirat 
a hajlításhoz sablonként. 
Szükséges eszközök: ragasztópisztoly, olló 

 

       

Elkészítése:  
A csomag több drótot és hosszabb Ruby fonalat tartalmaz, mint ami a koszorú 

feliratához szükséges, így akár még egy feliratot is készíthetsz belőle (például 
gyermeked nevét dekorációként)! 

 
Útmutató videó a RUBY fonal felirat hajlításához: 
https://youtu.be/hXwQN9uIoa4 

 
A RUBY fonalak belsejében nincs töltet, így könnyen bevezethető a drót szál. A 

drót szál 50 cm-es, mely bonyolultságtól függően kb. egy 15 cm hosszú és 4 
karakterből álló feliratra elég. Ha ennél hosszabb a szöveg, akkor több drót szálat 
vezess a fonal belsejébe úgy, hogy a drótok találkozásánál kb. 4-5 cm fedésben 

legyenek a szálak. 

TIPP, amivel egyszerűbb és könnyebb lesz: a drót végét picit hajtsd vissza, úgy 
told bele a fonalba, a következő drótnál tégy ugyanígy, így nem akad el.  A fonal 

vége "elégethető", így a felirat lezárható. 

Erről videó itt: fonalba-drot-vezetese.MOV 

 

 

https://youtu.be/hXwQN9uIoa4
https://drive.google.com/file/d/1q1rzPfx0KKXoOrEyVRXedbJNGnfXPiwr/view?usp=share_link


Koszorú alap bevonása: 

Kezdéskor ragasztópisztollyal ragaszd a zsákszalagot a koszorú alaphoz, utána 

fedésben (kb. 5-8 mm), szorosan tekerd a koszorúra és a legvégén ismét rögzítsd 
ragasztópisztollyal (az elején és a végén elég ragasztani). 

Ehhez útmutató videók itt: 

Eleje: koszoru-bevonas-eleje.MOV 

Zárása: koszoru-bevonas-vege.MOV 

A virágokat és zöld díszítőket saját ízlésed alapján helyezd el a koszorún, és 
ragasztópisztollyal ragaszd azokat az alapra. A fehér hortenzia drót szárát direkt 
hagytuk rajta, ha egyben szeretnéd az egészet rátenni, akkor akár rá is tudod 

tekerni az alapra és utána rögzíteni.  

Ha kész vagy a virágok felhelyezésével jöhet a felirat felragasztása és a tetejére a 
szalag, amivel az ajtódra ki tudod akasztani.  

 

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://drive.google.com/file/d/1cOTYi_lWshIcNn3NnpJJ6TOMQ0JIiq2C/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Xok0zQSUtXGQUY07e-5aadj8O7tYoiBZ/view?usp=share_link

