


Valmistume eidiks!
1. vaja läheb

2. värvilist paberit või ajakirja looduspiltidega

3. valget paberit

4. kääre

5. liimi

6. niiti

7. värvilisi pliiatseid või viltpliiatseid

Prindi välja templet.

Lõika välja kõik osad.

Vali välja paksem värviline paber. Kui sul 
pole värvilist paberit, võib ka lihtsalt prin-
tida mitu templetit ja lihtsalt fantaasiarik-
kalt värvida.

Samuti Eid Mubarak võib ise oma käega 
kirjutada, ei pea olema just templeti oma.

Laternasse värvi tuleke hõõguma.

Alumise ja pealmise osa tempeltid võid 
samuti erivärvi teha või hoopis mõnest 
luuduspildist mõnes ajakirjas, ajalehes, 
vanast kalendrist.
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kingitused eriliseks!
Pakkide templetid on mõeldud  paberi suurusele A3.
Paberil A4 tulevad need pisikesed.







Püramiidkinkekarp

Vaja läheb paksemat paberit, pliiatsit, joonlauda, kääre ja paela. Kingikarpi võid peita näiteks 
lapsele komme.
Karbi jaoks joonesta ruut (suurus on sinu valida). Seejärel iga ruudu külge kolmnurk. Et see 
tuleks korralik kolmnurk, jaga iga ruudu kälg võrdselt pooleks. Keskpunktist tõmba paralleelne 
joon ja selle tipust ruudu kälgedele kaldjoon. See moodustabki kolmnurga. Kumerad ääred 
kolmnurgale saad joonestada näiteks taldriku abil. Lõika nüüd see karp paberist välja. Murra 
küljed joonlaua abil. Kolmnurga tippudesse tee väikesed augud ja pista läbi pael. Poeta kingi-
tus karbikesse. Valmis! Jääb vaid oodata lapse säravaid silmi ja rõõmu selle karbi avamisel!





Paber peaks olema 
piisavalt suur. Din A3 
näiteks.
prindi välja templet ja 
suuurenda seda  suu-
remal paberil.



Lihtne ja universaalne kinkekarp
See kinkekarp ei vaja  midagi erilist peale suure paksema paberi, taldriku  ja markerite. Joo-
nista paksemale paberile taldriku abil ringid, Märgista eri värvidega murdekohad ja lõike-
jooned. Lõike karbi templet välja ja  kopeeri see kinkepaberile, murdejooned märgi paberil 
mõne tönbi esemega, näiteks heegelnõela otsaga. Murra karbike kokku ja peida kingitus 
sisse! Valmis! 
Ilustuseks võid selle kena paelaga kinni siduda. 



Lahedad cupcake lippukesed
Prindi lipukesed, murra kokku, aseta murdjoonele hambaork ja kleebi 
paber hambaorgi lähedalt kokku.





Lihtne lilledekoratsioon



Lihtne latern
Imelihtne, väikesele lapsele huvitav ja 
fantaasiarikas meisterdamine! 
Vaja läheb rasvapliiatseid, vesivärve ja paberit! 
Lõikamiseks kääre, kleepimiseks liimi. 
Ja kindlasti head tuju!


