
JAK ZROBIĆ ŚWIĄTECZNE KARTKI? 

INSPIRACJE I INSTRUKCJA WYKONANIA KROK PO KROKU. 

 

Tworzenie świątecznych kart dla rodziny i przyjaciół to świetna tradycja. Samo-

dzielnie przez nas wykonane kartki są niepowtarzalne - każda jest inna bo robiona jest 

z myślą o innej osobie. Jest to czas kiedy naprawdę czujemy, że zbliżają się święta…  

 

Krok I - to wybór prostych do wykonania motywów 

świątecznych, z których tworzy się główny temat kartki, 

np. czapka lub skarpeta Mikołaja, głowa renifera Rudolfa, 

bałwanek, choinka, prezent. 

Trzeba pamiętać, że w przypadku korzystania 

z szablonów kart z okienkami passe-partout wielkość motywu 

była dostosowana do wielkości otworu. W przypadku choinki 

możesz ją stworzyć z trzech wyciętych trójkątów różnej wielkości ułożonych jeden 

na drugim, od największego na dole do najmniejszego na górze. 

Innym sposobem jest złożenie kolorowego papieru na pół i wycięcie z niego trójkąta, 

który po rozłożeniu będzie przypominał choinkę. Możesz użyć do tego dekoracyjnych 

nożyczek, dzięki temu choinka będzie bardziej fantazyjna. Ten pomysł sprawdzi się również 

w innych symetrycznych wzorach - po złożeniu kartki wytnij połowę motywu. Żeby wyciąć 

skarpetę lub czapkę Mikołaja możesz narysować wzór na kartce, a następnie odrysowując 

przenieś go na kolorowy papier. 

 

Krok II - Ułożenie próbnej kompozycji.  

Kiedy masz już przygotowane główne motywy zaczyna 

się zabawa w układanie kompozycji. Wybierz tło i dopasuj do 

niego dodatki - pasujące do adresata kartki. Formy i charakter 

kart świątecznych co roku mogą być inne - trochę kolażowe, 

zabawne, nowoczesne. 

Bardziej tradycyjne możemy zrobić z myślą o starszych 

członkach naszej rodziny. Dobierając szczegóły, które sprawią że kartka będzie dostosowana 

do odbiorcy należy zwrócić uwagę na aktualne zainteresowania oraz cechy charakterystyczne 

osób, które obdaruję kartkami. Wystarczy, że zaufasz sobie i trochę pomyślisz o osobie, 

dla której robisz kartkę, a pomysły same przyjdą ci do głowy  



Krok III - Naklejanie kompozycji i wykańczanie kartek.  

Kiedy już masz pewność, że pomysły są gotowe, możesz 

przystąpić do przyklejania motywów wraz z kompozycjami 

na kartki. W przypadku szablonów z passe-partout kompozycja 

powinna być naklejona na kartce, którą wkleisz pod okienko - 

dzięki temu kartka będzie się składała jak kupna karta 

z życzeniami, a w środku zostanie miejsce na dopisanie życzeń. 

Jeżeli wykonujesz kartki na złożonych kartonikach, które 

służą za karty docelowe możesz naklejać kompozycje bezpośrednio na nich. 

Po naklejeniu kompozycji pozostało umieścić na nich napisy, czyli główne życzenia. 

Możesz w tym celu użyć np. wydrukowanych na drukarce ozdobną czcionką gotowych 

napisów typu „Wesołych Świąt”, które umieścisz na pierwszych/głównych stronach. 

 

Myślę, że takie karty będą miłą pamiątką, a z uwagi na swoją dekoracyjność 

ozdobią też wnętrze, w którym zostaną wyeksponowane. Osoba, która otrzyma kartkę 

stworzoną tylko dla niej ma szansę poczuć się wyjątkowo, im więcej charakte-

rystycznych dla niej szczegółów tym lepiej, a oglądanie i komentowanie takich kart przy 

świątecznym stole to szansa na wesołe rozmowy i miłe wspominki. Własnoręczne 

przygotowanie kart świątecznych to wielka radość dla całej rodziny. 

Gorąco polecam! 
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