
 חישוק רקמה שייקר 

 :חומרים

ס"מ )הכי קטן לדעתי(, אבל אפשר לעבוד עם כל הגדלים. את   8חישוק רקמה. שלי בקוטר  •

 .החישוק היה לי בבית ממזמן, אבל אפשר להזמין כאלה בעליאקספרס בכל הגדלים

 .עליאקספרסבד טול. אפשר להשיג בחנויות בדים או ב •

 .נייר מדוגם •

 .פאייטים, חרוזים -מילוי לשייקר •

 .סרט פונפונים  •

בשלב הראשון מפרידים את שני העיגולים של חישוק הרקמה, אח"כ מלבישים את הטול על העיגול  

הפנימי, סוגרים שני העיגולים אחד על השני, מהדקים את המנגנון ודואגים שמאחורה יהיה מתוח  

 .ת של הטול מהצד האחוריואז גוזרים את השאריו

    

      

 

 

 



  - מסמנים על הצד האחורי של הדף המדוגם את הקוטר החיצוני!!! של העיגול. שימו לב זה חשוב

 .כדי שניתן יהיה להדביק את העיגול מאחור. ואח"כ גוזרים את העיגול

     

 -היות והחלטתי להכין את החישוק הזה לראש השנה, הדבקתי על הדף המדוגם מדבקה תואמת

 

הפכתי את החישוק כך שהטול למטה, ושפכתי לתוכו את המילוי של השייקר. שימו לב לא לשים  

 -ול מחורר וזה יצא ממנונים כי הטקטדברים ממש 

 



בחלק  שניתן  ככל  הדבק  את  לשים  להשתדל  החישוק.  על  דבק  בפנים, שמים  המילוי  אחרי שכל 

החיצוני יותר, על מנת שלא יגע בחלק הפנימי כי אז המילוי יידבק אליו. להדביק את העיגול המדוגם 

הדב לזה  על  ולתת  לצאת(,  יכול  המילוי  אז  )כי  רווח  יהיה  שלא  כדי  הקצוות  את  טוב  להדק  ק, 

להתייבש טוב טוב בצד בלי להפוך!!!. )בזמן ששמתי לייבוש הספקתי לשים מכונת כביסה, לסדר  

  קצת את הבית...( 

     

 .רט פונפוניםרק כשהדבק ממש יבש, הופכים את החישוק ומדביקים מסביב ס 

 



 

ה בחישוק  כמו  החיצוני  בצד  מדבקות  עם  לקשט  יכולה  שרוצה  חיתוכים  מי  או  למעלה,  ראשון 

מעניינים ובולטים )שמתי דבורים קטנות מעץ וחלקי חיתוך של כוורת(, ויצא לי חישוק לראש השנה  

 .שמזכיר כוורת הומה עם דבורים

ניסיתי יהיה לתלות את החישוק, או משהו שלא  כך שניתן  סרט מהמנגנון  לשים    -אפשר לתלות 

 ...תעדכן אם זה מצליח -גנטים... אם מישהי מנסהואז הוא יתמגנט למשטחים מ -מאחור מגנט

 .מחכה לראות ולשמוע את החישוקי רקמה המשקשקים שלכן

 ליהיא

 


