
 
 
 
 

 
Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! 

 
Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και 
λιγότερα έξοδα!  
Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται μαζί μας 5 υπέροχες οικολογικές 
ιδέες επαναχρησιμοποίησης για στολίδια και δωράκια με «προσωπικότητα» που θα 
εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους.  
Ψαλίδι, πινέλο, κόλλα και οδηγίες κατασκευής ανά χείρας και φύγαμε! 

 

 
 
 
 
 
 

 
Άρχισε να μαζεύεις κουτιά. Προλαβαίνεις! Είναι τόσο ωραία και εύκολη αυτή η κατασκευή. Μαζεύεις 
κουτάκια από τσίχλες, μικρούς χυμούς, όποιο μικρό κουτί πέσει στα χέρια σου, τα τυλίγεις σε δωράκια με 
χαρτιά περιτυλίγματος που έχεις μαζέψει από πέρσι και... τα βάζεις στο στεφάνι σου. Δεν πετάμε τίποτα! 
 
 

 
 
 
 

Υλικά: 
1 κούτα ή ένα μεγάλο, χοντρό 
χαρτόνι 
2 στρογγυλά σκεύη για πατρόν 
π.χ. πιάτα διαφορετικών 
μεγεθών 
χαρτί περιτυλίγματος ή 
εφημερίδα 
μαλλί,  κορδέλες, υλικά για να 
διακοσμήσεις τα κουτιά 
μολύβι και  ψαλίδι 
πιστόλι σιλικόνης ή υγρή κόλλα 
ένα κομματάκι σχοινί 
 

προαιρετικά: τσόχα ή λωρίδες 
υφάσματος από παλιά ρούχα 
 

 

Στεφάνι από κουτιά συσκευασίας 
από το Sofan Handmade 



Οδηγίες 
1. Αποσυναρμολογείς  
την κούτα και κρατάς 
ένα μεγάλο κομμάτι 
χαρτόνι. Επάνω του, με 
τη βοήθεια π.χ. μιας 
πιατέλας, σχεδιάζεις 
έναν μεγάλο κύκλο.  
Εμείς χρησιμοποιήσαμε 
το καπάκι από ένα κουτί 
αποθήκευσης. 
 

2. Στο εσωτερικό του 
κύκλου σχεδιάζεις έναν 
μικρότερο π.χ. στο 
μέγεθος ενός πιάτου. 
Πρόσεξε να είναι στο 
κέντρο. 
 

3. Κόβεις πρώτα τον 
μεγάλο κύκλο και 
ύστερα αφαιρείς  τον 
εσωτερικό. Τώρα έχεις 
ένα μεγάλο δαχτυλίδι. 
Αυτή είναι η βάση 
επάνω στην οποία θα 
στερεώσεις τα διακοσμ-
ητικά του στεφανιού. 
 

4. Κόβεις την τσόχα (ή 
άλλο ύφασμα) σε λω-
ρίδες πλάτους 3-4 εκ. 
Όσο πιο μακριές οι λωρίδες τόσο το καλύτερο. Έτσι δε θα χρειαστεί να κάνεις πολλές ενώσεις.  Διάλεξε 
λευκή τσόχα για να μπερδευτεί με το χρώμα του τοίχου (αν ο τοίχος είναι άσπρος!). Διάλεξε καφέ τσόχα 
αν θες να κρεμάσεις το στεφάνι στην πόρτα.  
 

5. Τυλίγεις την τσόχα γύρω-γύρω από το χάρτινο δαχτυλίδι. Όταν μια λωρίδα τελειώνει, μπορείς να βάλεις 
λίγη σιλικόνη και να συνεχίσεις με την επόμενη λωρίδα. 
 

 6. Όταν όλη η βάση είναι τυλιγμένη, στερεώνεις την άκρη της τσόχας με λίγη σιλικόνη. 
 

Tip για πιο γρήγορη κατασκευή: τα βήματα 4, 5 και 6 μπορείς και να τα παραλείψεις. Το τύλιγμα θα κάνει 
την πίσω πλευρά του στεφανιού πιο σταθερή αλλά ουσιαστικά γίνεται για την ομορφιά της κατασκευής. 
Θα δείχνει πιο περιποιημένη!  
 

7. Το αγαπημένο μας σημείο! Τυλίγεις τα δωράκια! Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ότι χαρτί περιτυλίγματος 
έχεις κρατήσει. Μπορείς να τα τυλίξεις με εφημερίδα ή με χαρτί του μέτρου.  
 

8. Έτοιμα για πρόβα! Πριν ξεκινήσεις να κολλάς, στήσε όλα τα κουτιά για να δεις ποιο ταιριάζει που. 
Καλύτερα βάλε τα μεγαλύτερα κουτιά στη βάση, αφήνοντας όσο πιο μικρά κενά μπορείς. Έπειτα συνέχισε 
με τα υπόλοιπα. Φρόντισε να βάλεις αρκετά κουτιά ώστε να μη φαίνεται η βάση. 
 

9. Ώρα για κόλλημα! Λίγη σιλικόνη στο πίσω μέρος του κουτιού και ξεκινάει η σύνθεση. 
 

10. Σε κάποιο από τα κενά που αφήνουν τα κουτιά, πέρασε λίγο σχοινί για να κρεμάσεις το στεφάνι. 
 

11. Έτοιμο! Βρες μια πρόκα και κρέμασέ το! Τράβα του και μια φωτογραφία. Τόση προσπάθεια. Ας μείνει 
στην ιστορία. 

 
 



 
 

 
Έχεις δοκιμάσει να κεντήσεις; Αν ναι, έχεις κεντήσει σε χαρτόνι; Δες πως να ετοιμάζεις ένα όμορφο στολίδι 
για το δέντρο με υλικά που έχεις ήδη στο σπίτι! Μπορείς να κεντήσεις σε χοντρό χαρτί, χαρτόνι, σε κουτί 
κάποιας συσκευασίας. Οι επιλογές είναι πολλές. Και οι χρήσεις επίσης! Εμείς φτιάξαμε χριστουγεννιάτικα 
στολίδια μέσα σε καπάκια από βάζα, αυτά που οι φίλοι μας οι ξένοι λένε mason jars. Εσύ μπορείς να δεις 
την τεχνική και να ετοιμάσεις κεντητές ταμπελίτσες για βαζάκια, χειροποίητες κάρτες με ευχές... κάθε 
είδους διακοσμητικά! Ξεκινάμε; 
 
Υλικά: 
1 κουτί  π.χ. από δημητριακά 
1 πιατάκι για πατρόν 
βελόνα και κλωστή κεντήματος 
μολύβι και  ψαλίδι 
 

 
 

 
 
Οδηγίες 
1. Αποσυναρμολογείς το κουτί και στην εσωτερική πλευρά σχεδιάζεις το μέγεθος που χρειάζεσαι. Εγώ, ως 
πατρόν, χρησιμοποίησα το εσωτερικό από το καπάκι του βάζου. 
 

2. Κόβεις το 
κομμάτι του 
χαρτονιού. 
 

3. Σχεδιάζεις - ή 
αντιγράφεις με 
καρμπόν - την 
εικόνα που θες να 
κεντήσεις.  Για 
αρχή μπορείς να 
δοκιμάσεις κάποιο 
απλό, όχι περί-
τεχνο σχέδιο, π.χ. 
μια καρδιά. 
 

4. Με τη βελόνα 
που θα κεντήσεις, 
κάνεις τρυπίτσες 
πάνω στη γραμμή. 
Πρόσεξε όσο 
μπορείς να κάνεις 
τις τρύπες να 
απέχουν σε ίσες αποστάσεις η μία από την άλλη. Θα σε βοηθήσει αν ακουμπήσεις το χαρτόνι σε κάποια 
μαλακή επιφάνεια, αλλά όχι και πολύ μαλακή. Εγώ χρησιμοποίησα ένα κομμάτι χοντρή τσόχα. Θα 
μπορούσες να βάλεις κι ένα σφουγγαράκι πιάτων (στεγνό!). Αν δεν έχεις κλωστή κεντήματος, 

Κέντημα σε κουτί δημητριακών 
από το Sofan Handmade 



χρησιμοποίησε απλή κλωστή που θα την περάσεις από το μάτι της βελόνας 2 και 3 φορές. Όσο 
περισσότερες, τόσο το καλύτερο! 
 

5. Αρχίζεις το κέντημα! Η βελόνα βγαίνει από κάτω προς τα πάνω. Δες τη φωτογραφία.  
 

Μπορείς να το κρεμάσεις στο δέντρο με μια κορδέλα, μπορείς να το κολλήσεις στο καπάκι ενός βάζου, να 
το κρεμάσεις έξω από ένα δώρο με τις ευχές σου! 
 

Tip για πιο όμορφο κέντημα: πρόσεξε να έχεις μια τρυπίτσα σε κάθε σημείο που η βελόνα πρέπει να 
αλλάξει κατεύθυνση. Στο παράδειγμά μας φροντίσαμε να έχουμε τρύπα στις μασχάλες, το λαιμό και τον 
καβάλο του κυρίου Gingerbread 
 
 
 
 
 
Σίγουρα έχεις κάποιες παλιές χριστουγεννιάτικες μπάλες στο σπίτι που χρειάζονται επειγόντως ανανέωση.  
 
Τώρα είναι πολύ απλό να τις μεταμορφώσεις με εφημερίδες, κόλλα και φυσικά χρυσόσκονη! 
 
 
Υλικά: 
Χριστουγεννιάτικη μπάλα 
εφημερίδα 
ψαλίδι 
κόλλα που γίνεται διάφανη όταν στεγνώνει 
πινέλο  
χρυσόσκονη 

 

Οδηγίες 
1. Κόψε από την εφημερίδα, ιδανικά από τα κομμάτια που έχει πυκνό κείμενο, πολλές λωρίδες πάχους 
περίπου 1εκ. Στόχος είναι κάθε λωρίδα να καλύπτει τη μπάλα σου από την κορυφή έως τον πάτο της, 
οπότε μπορείς να μετρήσεις την πρώτη λωρίδα για να κόψεις και τις υπόλοιπες στο σωστό μήκος. 
 

2. Στη συνέχεια, με το πινέλο σου βάλε αρκετή κόλλα στην επιφάνεια της μπάλας και κόλλα προσεκτικά 
την πρώτη λωρίδα από την κορυφή της μπάλας έως τον πάτο της πιέζοντας με τα δάχτυλά σου.  
 

3. Με το πινέλο βουτηγμένο στην κόλλα πέρνα την εφημερίδα και από επάνω για να κολλήσει καλά επάνω 
στην μπάλα. Κάνε το ίδιο με τις υπόλοιπες λωρίδες σου σχηματίζοντας για αρχή έναν σταυρό επάνω στη 
μπάλα.  
 

4.Τις λωρίδες τις κολλάς πάντα με την ίδια κατεύθυνση, από πάνω προς τα κάτω. Σιγά σιγά γεμίζεις την 
μπάλα σου με τις λωρίδες.  
 

5. Όσο η κόλλα δεν έχει ακόμη στεγνώσει μπορείς να βάλεις την μπάλα ανάποδα σε ένα καλαμάκι και 
στριφογυρνώντας την να την πασπαλίσεις με χρυσόσκονη ή αστεράκια!  
 

6.Αφήνεις την μπάλα να στεγνώσει καλά και έτοιμη για στόλισμα! 
 
 
 

Μπάλες με εφημερίδες και χρυσόσκονη 
από την ομάδα του Ftiaxto.gr 



 
 
 
 
 
Αυτό είναι ένα στολίδι που μπορείς να το φτιάξεις άνετα και με μικρά παιδιά. Το μόνο που χρειάζεται 
είναι να βρεις ένα κλαδάκι και μερικές κορδέλες ή κουρελάκια που σίγουρα θα έχεις στο σπίτι σου! 
 

 

 
Υλικά: 

 
Κλαδάκι 

Κορδέλες ή σύρματα πίπας ή 
κουρελάκια 

Ψαλίδι 
Χαρτόνι ή τσόχα για το αστέρι 

Κόλλα 
Σπάγκος 

 

Οδηγίες 
Η διαδικασία είναι τόσο απλή που μάλλον δεν χρειάζεται ούτε επεξηγήσεις!  
 
1. Παίρνεις το κλαδάκι, όσο το δυνατόν πιο ίσιο και το καθαρίζεις καλά  

 

2. Ξεκίνα να δένεις επάνω του εναλλάξ κορδέλες, κουρελάκια και σύρματα πίπας σε διαφορετικά 
χρώματα. Αυτά είναι τα κλαδιά του δέντρου, οπότε στόχος είναι να σχηματίζουν ένα τρίγωνο από επάνω 
προς τα κάτω.  

 

3. Μπορείς να τα κόψεις αφού τα δέσεις για να δεις τι σχήμα ακριβώς θέλεις να δώσεις. 
 

4. Όταν τελειώσεις φτιάξε ένα αστεράκι από χαρτόνι ή τσόχα και κόλλησέ το με λίγη κόλλα στην κορυφή.  
 

5. Τέλος, δέσε και ένα σπάγκο γύρω από το κλαδάκι και φτιάξε κρεμαστράκι για να βάλεις το στολίδι στο 
δέντρο σου. 
 

Έτοιμο! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεντράκια με κορδέλες και κουρελάκια 
από την ομάδα του Ftiaxto.gr 



 
 
 
 
 
Εσύ τα ρολά από το χαρτί τουαλέτας που έχει τελειώσει τα πετάς; Κρίμα... γιατί μπορείς με αυτά να 
φτιάξεις ένα σωρό πράγματα. Εμείς σήμερα θα σου πούμε πως μπορείς με ένα τέτοιο ρολό να φτιάξεις 
πολύ όμορφες συσκευασίες κουτάκια για να βάλεις τα δώρα για τα αγαπημένα σου πρόσωπα. 
 
 
Υλικά: 
Ρολό από χαρτί (κουζίνας ή 
τουαλέτας) 
Χαρτί περιτυλίγματος 
Κορδέλα ή σπάγκο 
Λίγη κόλλα 
 

 
 
Οδηγίες 
1.Το μυστικό για να φτιάξεις το κουτάκι από ρολό είναι να τσακίσεις καλά το ρολό σου πριν ξεκινήσεις. Το 
πατάς, λοιπόν, καλά για να γίνει επίπεδο, προσεκτικά όμως για να μην τσακίσει σε λάθος σημεία.  
 
2.Στη συνέχεια διπλώνεις σαν αυτιά την πάνω και κάτω πλευρά αντίστοιχα, έτσι ώστε να κλείσει το 
κουτάκι σου.  
 
3.Βάζεις μέσα το δωράκι σου και κόβεις μια λωρίδα από κάποιο χαρτί περιτυλίγματος. Μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις και ένα κομμάτι από κάποιο δώρο που σου φέρανε (είπαμε, δεν πετάμε τίποτα!).  
 
4.Με λίγη κόλλα το κολλάς γύρω από το ρολό κουτάκι, αφήνοντας ελεύθερα τα αυτιά.  
 
5. Τέλος με λίγο σπάγκο ή κορδέλα τυλίγεις το κουτάκι κάθετα για να ασφαλίσεις τα ανοίγματα και 
έτοιμο! 
 

Καλή επιτυχία! 
 

Ευχαριστούμε πολύ τους:      

Κουτάκι δωράκι από ρολό 
από την ομάδα του Ftiaxto.gr 


