
 נפלאות החימר
 

 :םמגיע עם כל מה שצריך על מנת להכין עשרות תליוניהספר 
 , לולאות תליונים, צמיד חוליות, כלי העיצוב, צבעים של חימר פולימרי 9

 עמדה לייבוש ותצוגהו טבעות תליה
 
 

 ?מה בקופסא.  4' עמ
 

 הבסיס. 6' עמ
 

 הרכבת התליונים. 21' עמ
 

 אפיה וזיגוג. 24' עמ
 

 עשיית תכשיטים. 26' עמ
 
 
 

 ?מה בקופסא
 
 .ערבוב צבעים אפשר להגיע לצבעים נוספים על ידי, צבעים של חימר פולימרי 9 -החומר. 2
 

 .אחסנו את החומר בשקיות אטומות על מנת שלא יתייבש* 
 .החום ירכך אותו מעט, גלגלו אותו בין הידיים, אם החימר יבש מעט* 
 .דקות במקפיא 21ל , שימו אותו בתוך שקית, אם החימר רך מדי* 
 .בבו צבעיםלפני מגע בצבע חדש של החימר שטפו את הידיים במים וסבון על מנת שלא יתער* 
 .שטפו מיד במים חמימים וסבון, אם נמרח מעט מהחימר על הבגדים או השטיח, הצבעים של החימר יכולים להכתים* 
 
 
החלק הקידמי משמש כסכין לחיתוך או להפרדת החומר , החלק השטוח טוב לעיצוב והחלקת החומר –כלי העיצוב . 1

 .מו למשל בדונטסהחוד מיועד לעשיית חורים כ, שנדבק למשטח העבודה
 
 צמיד חוליות. 3
 
 לולאות תליונים. 4
 
 טבעות תליה. 5
 
 עמדה לייבוש ותצוגה. 6
 
 

 :תצטרכו גם
 

 .נייר שעווה או נייר מדפסת להגן על משטח העבודה
 

 נייר אפיה ונייר כסף לאפיית התליונים
 

 מהדקי נייר
 
 
 
 
 
 
 



 הבסיס
 

 .או נייר מדפסת על משטח העבודהלפני תחילת העבודה עם החימר הניחו נייר שעווה 
 

הניחו , אחרי שכדררתם את הכדור. שמראה בדיוק את גודל הכדור שתצטרכו מכל צבע יש מלבן כל פרוייקטבתחילת 
צבטו את , אם הכדור קטן מדי הוסיפו מעט חומר ואם הוא גדול.  אותו מעל הכדור שבציור וודאו שהגודל אכן שווה

 .ר וכדררו מחדשהכדור והוציאו ממנו קצת חומ
 

השטחה ועיצוב זוויות , גלגול, כדרור כדור, ישנם ארבע צעדים שתצטרכו לדעת על מנת להכין את התליונים שבספר
 .ישרות

 
 

 כדרור כדורים
 

 .כדרור החומר לכדורים הוא תמיד הצעד הראשון בתחילת כל פרוייקט
 

 . היד וכדררו בעזרת תנועות סיבוביות בין כפות הידייםהניחו אותה במרכז כף , חתכו חתיכה בגודל המבוקש -כדור גדול
 

 .וכדררו בעזרת תנועות סיבוביות בין האצבע לאגודל, חתכו חתיכה בגודל המבוקש -כדור קטן
 
 

 גלגול 
 

 .אפשר לגלגל את הכדור במספר דרכים על מנת ליצור צורות שונות
 

, הכדור יהפוך לנחש. גלגלו את הכדור קדימה ואחורההניחו את הכדור על משטח העבודה ובעזרת שתי אצבעות  -נחש
 .לחצו בלחץ שווה והזיזו את האצבעות גם ימינה ושמאלה, על מנת שהוא יהיה בעובי אחיד

 
 .הניחו את האצבע במרכז הכדור וגלגלו את הכדור קדימה ואחורה פעם או פעמיים -אובלי

 
 .ארבע פעמים -שלוש לחצו עם האצבע בקצה הכדור וגלגלו קדימה ואחורה -חרוט

 
 

 השטחה
 

 .השטחת החומר אחרי הגלגול של צורות חדשות
 

 .פשוט לחצו על הכדור בעזרת האצבע או הצד השטוח של כלי העיצוב
 

 .פנקייק דק, השטחה חזקה יותר, השטחה קלה נותנת פנקייק עבה -כדור שטוח
 

 השטחה של צורה אובלית נותנת צורה אובלית שטוחה
 

 'נותנת חרוט שטוח וכו השטחה של חרוט
 
 
 

 צורות
 

 .בעזרת כלי העיצוב על מנת ליצור צורות עם פאות ישרות כמו מלבן וריבוע, אפשר להשטיח מעט את הכדור
 
 .לחצו מעט בעזרת כלי העיצוב על הכדור והשטיחו את הצד העליון שלו. 2
 .הפכו את החומר והשטיחו גם את הצדדים.  1
 

 ליצירת משולש 
 צדדים שטוחים 1ת הכדור מעט בין אצבעותיכם על מנת ליצור צבטו א. 2 



 ואז לחצו בעזרת כלי העיצוב על החלק העגול של הצורה והשטיחו אותו ליצירת משולש. 1
 .לסיום השטיחו מעט את החלק העליון והתחתון של צדדי המשולש. 3
 
 

 ערבוב צבעים
 

 .מהצבעים הקיימים  3או  1ידי ערבוב בחרו צבעים ליצירת התליונים או צרו צבעים חדשים על 
 

גלגלו את הצבעים בין האצבעות ואז , התחילו עם מעט חומר והוסיפו לו מעט מצבע אחר על מנת ליצור צבע חדש
 .חזרו על התהליך עד שהצבע אחיד, השטיחו את הכדור וגלגלו אותו שוב

 
 .21' ראו טבלת צבעים בעמ

 
 אביזרים מיוחדים

 
 .פו צורות בסיסיות לתליון וצרו עיצוב חדש משלםהוסי, לפני האפיה

 
 .השתמשו בצד החד של כלי העיצוב וצרו פסים בקצה הכנפיים, צרו כנפיים משני חרוטים מושטחים -כנפיים

 
 .חברו צורה אובלית לפנקייק דק והניחו אותו בזוית קטנה על ראש התליון שלכם -כובע מכובד

 
אפשר לשים את הפפיון גם על צוואר וגם על ראש , חרוטים קטנים משני צידי כדור קטן 1צרו פפיון על ידי חיבור  -פפיון
 .החיה

 
שטחו היכן שנפגשים קצוות הנחש למראה , לחצו פנקייק דק קטן באמצע נחש דק וכרכו מסביב לצוואר החיה -קולר
 .אחיד

 
 

 הרכבת התליונים -  21' עמ
 

ות עדינות עם האצבע יספיקו להדבקת חלקים קטנים כמו סוכריות טפיח, אל תלחצו מאד חזק בזמן הרכבת התליונים
 .על הגלידה

 
 .כנפיים ורגליים יצטרכו לחיצה מעט חזקה יותר על מנת להדבק לגוף

 
 .קרעים או קצוות גסים מדי, השתמשו באצבע על מנת להחליק ולשטח קפלים

 
 אל תדאגו 

 .בזכות זה הם מיוחדים , ף פעם לא נראים בדיוק אותו דברתליונים א 1, התליון שלכם לא יראה בהכרח כמו בתמונה
 
 
 

 הוספת הלולאות - 21' עמ
 

לחצו את החלק החד של הלולאה אל תוך התליון כשהלולאה פונה קדימה כמו , החזיקו את התליון בעדינות ביד אחת
 .1' בתמונה מס

 
טנה של פנקייק דק כך שיראה כמו בתמונה אם התליון דק מדי לחצו את הלולאה אל אחורי התליון ואז לחצו חתיכה ק

 3' מס
 .לבחירתכם -תוכלו למקם את הלולאה כך שהתליון יהיה ישר או על הצד

 
 
 
 
 
 



 

 אפיית התליונים - 21' עמ
 

 .במיוחד באפיית חימר פולימרי, העזרו במבוגר תמיד באפיה -אפיה בטוחה
 
ם גבוה מדי או זמן ארוך מדי תשרוף את אפיה בחו, מעלות 231אף פעם אל תאפו בטמפרטורה שמעל  -*זהירות*

 .החימר ועלולים להיות אדים חזקים
 
 .רפדו את התנור בנייר כסף ונייר אפיה. 2
 
 .וודאו שהתליונים לא נוגעים אחד בשני אך לא נורא אם הם נופלים או זזים. 1
 
מצוין אך אל תשמשו טוסטר אובן גם יכול לעבוד , דקות 11מעלות למשך  211אפו את היצירות בחום של . 3

 .במיקרוגל
 
 .אם תאפו אותם זמן רב מדי הצבעים הבהירים עלולים להתכהות, שימו לב על התליונים שבתנור. 4
 
הזהרו במיוחד מלולאות המתכת . לפני שתוכלו לגעת בהם( לפחות רבע שעה)המתינו שהתליונים התקררו לגמרי  . 5

 .שעלולות להשאר חמות זמן רב יותר
 
 

 תצוגהמעמד ה
 

או לתצוגה בזמן , זהו המקום המושלם לתליית התליונים לייבוש, הכינו את מעמד התצוגה, בזמן שהתליונים נאפים
 .שלא עונדים אותם

 
 .קפלו את המעמד בכל הקווי הקיפול. 2
 .בתחתית הכניסו את הטאבים לתוך הריבוע והשטיחו אותם. 1
 
 

 ציור פרצופים - 21' עמ
 

 . ונים לפני מריחת הלכההוסיפו פרצופים לתלי
 

 .ציירו פרצופים עם טוש עמיד דק לתליונים, אחרי האפיה
 .כמעט הכל יותר חמוד כשמוסיפים תליונים

 
 .כמו שפם, השתמשו בטוש על מנת לצייר פרטים שקטנים מדי ליצור בחימר

 
 

 מריחת הלכה
 .הוסיפו שכבה מבריקה לתליונים

 
 .תליון ומרחו שכבה דקה של הלכה על התליוןהכניסו אטב ניר ללולאה ותפסו כך את ה

 
 .הלכה מתייבשת תוך חצי שעה בערך. משכו מעט את הקצה של אטב והכניסו אל אחד החורים במעמד התצוגה

 
 

 הכנת התכשיטים - 21' עמ
 

 " ארם'צ"צמיד 
 .כדי לפתוח את הלולאה המחברת דחפו מעט קצה אחד קדימה. 2
 .התליוןהכניסו את הקצה ללולאה שעל . 1
 .בצמידחברו את הלולאה המחברת ללולאה . 3
 



 
 תיקונים

 
 .צפו אותה בשכבה דקה של דבק והשחילו אותה חזרה לתליון, אם לולאה משתחררת ויוצאת מהתליון

 
אל תאפו תליון שהודבק עם . לפי ההוראות שעל הדבק, הדביקו עם נקודה קטנה של דבק, אם זנב או חלק דק נשברים

 .דבק
 
 
 

 ים נוספות לענוד את התליוניםדרכ
 

 .חברו לולאה והשחילו חוט עבה. גדול יותר צרו כדורים בגודל כפול בתחילת הפרויקטליצירת תליון 
 
 

 עגילים
 

 .תליונים קטנים להכנת עגילים בעזרת עגילי תליה להכנההשתמשו ב
 
 

 רצ'ריצ
 
 .החוט בקצה קשרו את קצוות. בלולאה של תליון חוט עבה  מ של"ס 25 השחילו. 2
 .'רצ'השחילו את הקצה הקשור בחור של ראש הריצ. 1
 .הכניסו את התליון בתוך הלולאה שבקצה החוט. 3
 .אל תמשו את התליון כדי שהלולאה לא תצא החוצה! זהירות. משכו בעדינות את התליון וחזקו את הקשר שנוצר. 4
 
 

 דונאטס - 21' עמ
 

 .דגלגלו כדורי חימר לפי הטבלה שבראש העמו
 
 .השטיחו את הדונאט מעט. 2
 .השטיחו את הציפוי  לפנקייק דק והניחו על הדונאט. 1
 .גלגלו אותם בין האצבעות, קרעו חתיכות קטנות מהכדורים הצבעוניים בשביל הסוכריות. 3
 .פזרו את הסוכריות על הציפוי ובעדינות לחצו אותם מעט על מנת שידבקו. 4
 .העיצוב במרכז הדונאט וסובבו על מנת ליצור את החור של הדונאט לחצו עם החלק המחודד של כלי. 5
 

 .הכניסו את לולאת החיבור באלכסון כדי שלא תראה דרך החור של הדונאט: טיפ
 

 אפשר ליצור גם בייגל באותה הדרך רק ללא הציפוי והסוכריות
 או ציפוי/וותרו על החור והוסיפו נקודה קטנה של ריבה ו -ליצירת סופגניה

 
 

 מאפה קינמון - 12' עמ
 

 .לפי הטבלה שבראש העמודם גלגלו כדורי
 
 גלגלו את הבצק והקינמון לנחשים באורך כמו בתמונה. 2
 הצמידו את שני הנחשים. 1
 .אחזו בקצה אחד של הנחשים ולפפו אותם מסביב לקצה שאתם אוחזים. 3
 .לחצו מעט על הקצה החיצוני על מנת להדביק אותו. 4
 .יפוי לנחש בעובי כמו בתמונהגלגלו את הצ. 5
 .הניחו את הציפוי בזיגזג מעל מאפה הקינמון. 6
 
 



 

 חלב ועוגיות -  12' עמ
 

 קרטון חלב
 

 .גלגלו כדור לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 9' צרו מלבן לפי ההוראות שבעמ. 2
 .לפי הציור, חתכו קצה אחד של המלבן בעזרת סכין. 1
 .חתוכיםבעזרת האצבעות החליקו את הקוים ה. 3
 

 .אחרי האפיה אפשר לכתוב חלב על הקרטון או לצייר פרצוף
 
 

 יפס'עוגיות שוקלד צ
 

 .גלגלו כדורי חימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 השטיחו את בצק העוגיה לפנקייק. 2
 קרעו חתיכות קטנות מהשוקולד וגלגלו בין אצבעותיכם. 1
 .יפב על העוגיה'פזרו את השוקולד צ. 3
 .על מנת שידבקו, יפס על העוגיה בעדינות'וקולד צלחצו את הש. 4
 

 (23' לפי עמ)חברו את הלולאה מאחורי העוגיה בעזרת פנקייק דק קטן : טיפ
 
 

 קרטיב - 11' עמ
 

 .גלגלו כדורי חימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .לחצו את שלושת הכדורים ביחד. 2
 (9' לפי ההוראות בעמ)עצבו אותם לצורת מלבן . 1
 .את הכדור של המקל לצורת מקלולחצו אותו חזק אל תחתית הקרטיב גלגלו. 3
 .חזרו על התהליך גם בצד השני, פסים על הקרטיב 1לחצו בעדינות עם כלי העיצוב על מנת ליצור . 4
 

 ארטיק
 

 .גלגלו כדורי חימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 (9' לפי ההוראות שבעמ)עצבו את הכדור הגדול לצורת מלבן . 2
 .גלגלו את הכדור הלבן לנחש עבה ולחצו אותו לתחתית הארטיק. 1
 .גלגלו את הכדור של המקל לצורת מקלולחצו אותו חזק אל תחתית הארטיק. 3
 

 אחרי האפיה אפשר להוסיף פרצוף מחייך
 

 גלידה בגביע - 11' עמ
 

 .גלגלו כדורי חימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .ורת גביעגלגלו את הכדור של הגביע לצ. 2
 .לחצו את הצד השטוח של כלי העיצוב אל הצד השטוח של הגביע ויישרו אותו. 1
 .הצמידו את כדור הגלידה אל הגביע. 3
 גלגלו את הכדור הקן לנחש באורך שבתמונה. 4
 .החליקו את המפגש בין קצוות המפגש, לפפו את הנחש מסביב לתחתית כדור הגלידה. 5
 .העיצוב כדי לסמן קווים אלכסוניים מסביב לגביע הגלידה השתמשו בקצה החד של כלי. 6



 
 תוספות

 
 גלגלו חתיכות קטנות מאד של חימר ולחצו אותם בעדינות על כדור הגלידה -סוכריות

 .הכינו כדור נוסף  והרכיבו באותה צורה מעל הכדור הראשון -מנה כפולה
 .צורה סיבובית מסביב לראש הגביעאת כדור הגלידה לנחש ארוך והניחו ב גלגלו -גלידה אמריקאית

 
 

 סוכריה על מקל - 11' עמ
 

 .גלגלו כדורי חימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .כדורי החימר של הסוכריה לנחש באורך כמו בתמונה 1גלגלו את . 2
 הנחשים אחד לשני 1הצמידו את . 1
 סביב עצמם כמו בתמונה אחזו בקצה אחד של הנחשים ואת הקצה השני סובבו. 3
 .גלגלו את הנחשים בעדינות על משטח העבודה על מנת לישר אותו לנחש אחיד. 4
 .החזיקו קצה אחד של הנחש ולפפו את הנחש סביבו  כמו בתמונה. 5
 .גלגלו את המקל לנחש עבה והצמידו אותו לסוכריה היכן שמסתיים הנחש. 6
 

 .חור בעזרת חתיכת חומר קטנהחברו אותה מא, אם הסוכריה דקה מדי כדי להכניס בה את הלולאה: טיפ
 
 

 מכונת מסטיקים - 11'  עמ
 

 .גלגלו כדורי חימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .גלגלו אותם בין האצבעות. חתכו חתיכות קטנות מאד של חימר למסטיקים. 2
 .הצמידו את המסטיקים לתחתית הכדור הלבן. 1
 גלגלו את הכדור מעט כדי ליישר אותו -כדורהשטיחו את המכסה לפנקייק דק והצמידו לחלק העליון של ה. 3
 .השתמשו בכלי העיצוב על מנת לעצב את כדור הבסיס לריבוע. 4
 .השתמשו בסכין של כלי העיצוב וחתכו את הפנקייק למלבן. השטיחו את הכדור של הפתח של המכונה לפנקייק דק. 5
 .לחצו את הפתח אל ריבוע הבסיס. 6
 .שקעים בפתח של המכונה 1יצוב וצרו השתמשו בקצה החד של כלי הע. 7
  .לחצו את הכדור בעדינות אל הבסיס. 8
 
 

 מורס'ס - 11' עמ
 

 קרקרים
 

 .גלגלו כדורי חימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .הכדורים לפנקייק דק 1השטיחו את . 2
 .השתמשו בסכין שבכלי העיצוב וחתכו את הפנקייקים לריבועים. 1
 .צור חתכים בקרקריםהשתמשו בקצה של הסכין לי. 3
 .נקודות בכל ריבוע שבקרקר 4השתמשו בקצה החד שבכל העיצוב וצרו . 4
 

 שוקולד
 

 .גלגלו כדור חימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .השטיחו את הכדור לפנקייק דק. 2
 .השתמשו בסכין שבכלי העיצוב וחתכו את הפנקייק לריבוע בגודל הקרקרים. 1
 .צור חתכים בשוקולדהשתמשו בקצה של הסכין לי. 3
 



 מרשמלו
 

 .גלגלו כדור חימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .גלגלו את הכדור לנחש עבה. 2
 .לפי התמונה, מחצו את הנחש בשני קצוותיו כלפי האמצע. 1
 

 .הניחו את השוקולד והמרשמלו בין שני הקרקרים ולחצו בעדינות( חטיף)כדי להכין סמורס 
 

 .בנפרדאפשר גם להשתמש בכל תליון 
 .ערבבו מעט חימר ברונזה עם המרשמלו הלבן כדי שיראה שרוף: טיפ

 
 

 קאפקייק - 12' עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .גלגלו את כדור הקאפקייק לחרוט  עבה. 2
 .לפי התמונה, מחצו את החרוט בשני קצוותיו כלפי האמצע. 1
 .חצו על הכדור במרכזו וצרו צורת קערהל –עצבו את ציפוי הקאפקייק . 3
 .הניחו את הציפו על הקאפקייק. 4
 .השתמשו בסכין של כלי העיצוב ליצירת קווים לאורך הקאפקייק. 5
 

 שו בצבעים שונים לקאפקייק ולציפויהשתמ
 

 תוספות

 .גלגלו נחש ארוך והניחו בצורה סיבובית על הקאפקייק -ציפוי סיבובי

 .הניחו אותו על ציפוי הקאפקייק בצורה חופשיתגלגלו נחש דק ו -זיגוג

 .גלגלו נחש דק  קטן והניחו אותו על ציפוי הקאפקייק בסיבוב -ורד

 גלגלו חתיכות קטנות מאד של חימר ולחצו אותם בעדינות על כדור הגלידה -סוכריות

 .חברו בעדינו והניוח על הקאפקייק, גלגלו חרוט קטן כתום וצרו משולש פצפון ירוק -גזר

 
 

 מקרוני וגבינה - 12' עמ
 

 מקרוני
 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד

 
 .גלגלו את הכדור לנחש עבה. 2
 .כפפו את הנחש מעט. 1
 .השתמשו בחלק הדק של כלי העיצוב וצרו חורים בקצוות המקרוני. 3
 
 

 גבינה
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 (9' לפי ההוראות בעמ)הכדור למשולש  גלגלו את. 2
 השתמשו בחלק הדק של כלי העיצוב וצרו חורים בגבינה. 1
 
 
 
 
 



 
 יזבורגר'צ - 11' עמ

 
 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד

 
 .הדק יותר יהיה החצי התחתון של הלחמניה. הכדורים של הלחמניה לפנקייק עבה 1שטחו את . 2
 .קרעו את הקצוות והשאירו במראה גס של עלים. קצת יותר גדול מהלחמניה, קייק דקשטחו את החסה לפנ. 1
 .השטיחו את הכדורים של העגבניה לפנקייק דק. 3
 .השתמשו בקצה החד של כלי העיצוב ליצור שקעים קטנים בצידי ההמבורגר, השטיחו את ההמבורגר לפנקייק עבה. 4
 .חתכו לריבוע, השטיחו את הגבינה. 5
 .יחו את המצרכים אחד על גבי השניהנ. 6
 

 .אפשר לפזר מעט כדורים פצפונים כשומשום
 
 יפס'צ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .יפס'צרו פנקייק מאורך מהכדור של הצ. 2
 .השתמשו בסכין של כלי העיצוב ליצור חתכים לאורך הפנקייק. 1
 .יפס'וארוך מספיק שיוכל לעטוף את הצ שטחו את הכדור של השקית לפנקייק דק. 3
 יפס'עטפו את החלק הלא חתוך של הצ. 4
 .צבטו את תחתית השקית, הצמידו את שני קצוות השקית והחליקו את החיבור עם האצבע. 5
 

 
 נקניקיה - 11' עמ

 
 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד

 
 .נקייק עבהגלגלו את הלחמניה לצורה אובלית ואז שטחו לפ .2
 .קצת קצר יותר מהלחמניה, גלגלו את הנקניקיה לנחש עבה. 1
 .צדדי הלחמניהכמו בתמונה 1הניחו את הנקניקייה בלחמניה וקפלו את . 3
 גלגלו את החרדל לנחש דק והניחו בצד הנקניקייה. 4
 .תם בצד השני של הנקניקיהגלגלו אותם לכדורים קטנים ולחצו או, (החמוצים)קרעו חתיכות קטנות מהכדור הירוק  . 5
 .גלגלו את הקטשופ לנחש דק והניחו אות מעל הנקניקיה בזיג זג. 6
 
 

 טאקו - 11' עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .שטחו את הטורטיה לפנקייק דק. 2
 .חתכו חתיכות קטנות של הבשר והניחו אותם באמצע הטורטיה. 1
 .ק דק וקרעו חתיכות קטנות באופן מעט גס והניחו מעל הבשרשטחו את החסה לפנקיי. 3
 .קטנות ופזרו מעל החסהגלגלו את העכבניה לנחש ואז קרעו חתיכות . 4
 .חזרו על אותו תהליך גם עם הכדור הצהיב. 5
 .קצוות הטורטיה 1לחצו מעט על כל המצרכים כדי שלא יפלו וקפלו למעלה את . 6
 
 

 אפונים בתרמיל - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .שטחו את הכדור הגדול של התרמיל לפנקייק דק. 2
 .האפונים באמצע התרמיל 1הניחו את . 1



 .קפלו את קצוות התרמיל מסביב לאפונים. 3
 .הצדדים כמו בציור 1צבטו את . 4
 .מפותלת גלגלו את הכדור הקטן לנחש דק והניחו אותו בצד ההתרמיל בצורה. 5
 
 

 גזר - 13'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .גלגלו את הגזר לחרוט. 2
 .גלגלו את העלים לחרוטים קטנים. 1
 .אגדו את העלים והניחו בקצה העליון של הגזר. 3
 .השתמשו  בסכין שבכלי העיצוב וחרטו קווים קטנים מסביב לגזר. 4

 .השתמשו בפחות חומר לכל גזר וקבצו אותם יחד לפני האפיהכדי להכין קבוצת גזרים 
 
 

 תפוח - 12'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .צבטו את הכדור מעט כך שיראה כמו בתמונה. 2
 .השתמשו בצד של כלי העיצוב וצרו שקע קטן בראש התפוח. 1
 .צדבמבט מה 3' התפוח צריך להראות כמו בציור מס. 3
 .צרו משולשים מהעלים. 4
 .לחצו את העלים בראש התפוח לפי הציור. 5
 .מאחורי העלים, גזע התפוח לנחש עבה ולחצו אותו בראש התפוחאת גלגלו . 6
 
 

 אגס - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .גלגלו את האגס לצורה אובלית כך שיראה כמו בציור. 2
 .רת משולש לעלהצרו צו. 1
 .מאחורי העלה, גלגלו את גזע האגס לנחש עבה ולחצו אותו בראש התפוח. 3
 
 

 תות - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .גלגלו את  התות לצורה חרוט מעוגל כך שיראה כמו בציור. 2
 .צרו משולשים מהעלים. 1
 .לחצו את העלים אל ראש התות. 3
 .ו חורים קטנים בעזרת כלי העיצובצר. 4
 
 
 
 
 

 עברו לעמוד הבא.....יש עוד המשך.......
 
 
 
 



 

 חיות 
 
 

 יררזחז - 12'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 (לדרך הטובה ביותר ליצור מלבן 9' הסתכלו בעמ)צרו מלבן מהכדור הגדול . 2
 .לחצו בעדינות את ארבעת הכדורים של הרגליים אל המלבן. 1
 .מעט נמוך יותר ממרכז הפאה, לחצו את החוטם אל אחת הפאות הקטנות, העמידו את החזיר על הרגליים. 3
 .צרו משולשים לאוזניים. 4
 .לחצו אותן בשני צידי הפנים של החזיר. 5
 .גלגלו את הזנב לנחש דק. 6
 סלסלו את הזנב ולחצו את גב החזיר. 7
 

 .22תכלו בהוראות של עמוד הס, כדי להוסיף לו כנפיים. אחרי האפיה ציירו עיניים ונחיריים כמו בתמונה
 
 

 דג זהב - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .גלגלו את שפת האקווריום לנחש באורך שבתיור. 2
אם , קצרו אותו, אם הנחש ארוך מדי. עטפו את החלק העליון של האקווריום בנחש ושטחו את הקצוות למרה אחיד. 1

 .תו קצת יותרגלגלו או, הוא קצר מדי
 .השטיחו את אחד הכדורים הכתומים לפנקייק עבה ואת השני גלגלו לנחש עבה. 3
 .קפלו את את הנחש לחצי והשטיחו אות מעט כךכ יתאים לחלק של הכוף. 4
 .לחצו את הדג אל האקווריום. 5
 .שטחו את הבועות לפנקייק דק ולחצו אותם אל האקווריום ליד ראש הדג. 6
 

 .רו פנים לדגאחר האפיה ציי
 
 

 לטאה - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 

 גלגלו את הכדור הגדול לחרוט גדול. 2
 .בעדינות לחצו את ארבעת הכדורים של הרגליים אל הגוף. 1
 .העמידו את הלטאה על הרגליים ולחצו את הראש אל קדמת הגוף. 3
 .צו אותן בשני צידי הראשלח, השטיחו את העיניים לפנקייק דק. 4
 .גלגלו את הזנב כלפי מעלה לכיוון גב הלטאה. 5
 

 .אפשר להוסיף נקודות או פסים כרצונכם. אחרי האפיה ציירו פה ועיניים
 
 

 אוגר - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .לחצו את העיגול של הראש אל העיגול של הגוף. 2
 .את ארבעת הכדורים של הרגליים אל הגוףבעדינות לחצו .1
 .העמידו את האוגר ולחצו את הזנב אל אחורי הגוף.3
 .הכדורים של האוזניים אל קדמת הראש 1לחצו את .4



 .שטחו את הכדורים של הלחיים ולחצו אותם אל תחתית הראש כך שיגעו אחד בשני. 5
 .לחצו אצת האף בדיוק בין הלחיים. 6
 

 ינייםאחרי האפיה ציירו ע
 
 

 ארנב - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .של האוגר והרכיבו את גוף הארנב לפיהן 2-3עקבו אחר הוראות . 2
 .גלגלו את האזניים לנחש עבה. 1
 .לחצו את האזניים אל החלק העליון של הראש. 3
 .של האוגר והוסיפו את הלחחים והאף 5-6עקבו אחר הוראות . 4
 

 . ציירו עניים אחרי האפיה
 .כך נוצר ארנב עם אזנים נפולות כמו בתמונה, ניתן גם להשטיח את האזניים ולחבר אותם לראש בצורה הפוכה

 
 

 עכבר - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .של האוגר והרכיבו את גוף  העכבר לפיהן 2-1עקבו אחר הוראות . 2
 .לו את הזנב לנחשגלג. 1
 .לחצו את הזנב אל החלק האחורי של הגוף. 3
 .שטחו את האזניים לפנקייק וחברו לראש. 4
 .לחצו את האף אל קדמת הראש. 5
 

 .אחרי האפיה ציירו עניים
 
 

 כלב - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 
 .ציורלנחשים באורך כמו ב גלגלו את שני הכדורים של הרגליים האחוריות. 2
 .לחצו אותן אל תחתית הגוף כשהן מאונכות .1
 .גלגלו את הכדור של הרגליים הקדמיות לנחש באורך כמו בציור. 3
 .קפלו את הנחש לחצי. 4
 .לחצו אותו לקדמת הגוף. 5
 .משכו מעט את תחתית הנחש ליצירת כפות רגליים. 6
 .ולחצו אותו בין הרגליים הקדמיות והגוף גלגלו את הכדור של הראש לצורה אובלית. 7
 .קפלו אות מעט ולחצו אותו אל אחורי הגוף, גלגלו את הזנב לנחש. 8
 .גלגלו את האזניין לצורה אובלים ואז שטחו אותן לפנקייק ולחצו אל צידי הראש. 9

 .לחצו את האף אל קדמת הראש. 21
 

 .לאחר האפיה ציירו עניים
 
 
 

 עברו לעמוד הבא.....יש עוד המשך.......
 
 



 
 

 חתול - 13'  עמ
 

 .דורי החימר לפי הטבלה שבראש העמודגלגלו את כ
 
 .של הכלב והרכיבו את גוף החתול לפיהן 2-7עקבו אחר הוראות . 2
 (.לדרך הטובה ביותר ליצור משולשים 9' הסתכלו בהוראות בעמ)צרו משולשים מהכדורים של האזנים . 1
 .לחצו את האזניים אל החלק העליון של הראש. 3
 .לחצו אותו למרכז הפניםזרו משולש מהכדור של האף ו. 4
 

 . לאחר האפיה ציירו עניים ושפם
 22' קשטו את החתול עם פפיון לפי ההוראות בעמ

 
 

 פינגווין - 12'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .גלגלו את הגוף לצורה אובלית. 2
 .גלגלו את הכדור של הבטן לצורה אובלית ושטחו אותה. 1
 .השאירו מקום בחלק העליון של הגוף לפנים, ת הבטן לגוףלחצו א. 3
 .גלגלו את הכנפיים לחרוט והשטיחו לפנקייק עבה. 4
 .לחצו את הכנפיים אל צידי הגוף כשהחלק הצר שלהן פונה כלפי מטה. 5
 .שטחו את הרגליים לפנקייק עבה ולחצו אותם לתחתית הגוף. 6
 .ותו בדיוק מעל הבטןלחצו א, גלגלו את הכדור שלהמקור לחרוט. 7
 

 .אחרי האפיה ציירו עניים מעל המקור
 22' קשטו את הפינגווין  עם פפיון לפי ההוראות בעמ

 
 

 ינשוף - 12'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .גלגלו את הגוף לצורה אובלית. 2
 .גלגלו את הכדור של הבטן לצורה אובלית ושטחו אותה. 1
 .השאירו מקום בחלק העליון של הגוף לפנים, ו את הבטן לגוףלחצ. 3
 .גלגלו את הכנפיים לחרוט והשטיחו לפנקייק עבה. 4
 .לחצו את הכנפיים אל צידי הגוף כשהחלק הצר שלהן פונה כלפי מעלה. 5
 .שטחו את העניים לפנקייק עבה ולחצו אותם לגוף מעל הבטן. 6
 .חצו אותו בדיוק מעל הבטן ומתחת לענייםל, גלגלו את הכדור שלהמקור לחרוט. 7
 .מעל העניים, גלגלו את האזניים לחרוטים קטנים ולחצו אותן אל הגוף. 8
 .השתמשו בסכין של כלי העיצוב וצרו פסים של נוצות בבטן של הינשוף. 9
 

 .אישונים בתוך הענייםאחרי האפיה ציירו 
 .עונייםעם כדורים צב 2-7כדי ליצור תוכי עקבו אחר ההוראות 

 
 
 
 

 עברו לעמוד הבא.....יש עוד המשך.......

 



 
 ים

 

 שמש - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .שטחו את שלושת הכדורים לפנקייקים בעובי אחיד. 2
 7או  6צריכות לצאת בערך , השתמשו בסכין של כלי העיצוב וחתכו את הפנקייק הגדול לצורה של שמש לפי הציור. 1

 .אל תדאגו אם הן לא מושלמות, קרניים
אם הפנקייקים הקטנים . הניחו את הפנקייק החתוך מעל הפנקייק קטן ומעליו את הניחו את הפנקייק הקטן השני. 3

 .הויאו קצת מהחומר של הפנקייק ושטחו אותו שוב, מסתירים יותר מדי מהפנקייק החתוך
 

 .הכניסו את הלולאה בין השכבה האחורית לאמצעית
 

 .משני צידי השמשאחרי האפיה ציירו חיוך ומשקפי שמש 
 
 

 דג - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .שטחו את הכדורים של העניים ולחצו אותן אל צידי הראש כמו בציור. 2
 .גלגלו את הסנפירים לצורה אובלית ושטחו אותם. 1
 .לחצו את הסנפירים אל צידי הגוף. 3
 .עבה בעובי כמו בציורגלגלו את הכדור של השפתים לנחש . 4
 

 .אחרי האפיה ציירו אישונים בתוך העניים
 גלגלו שני נחשים ארוכים וצרו שנורקל ומשקפת כמו בתמונה בעמוד

 .צרו דגים חדשים ומיוחדים בצבעים שונים
 
 

 עקרב - 11'  עמ
 

 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד
 
 .גלגלו את הגוף לפנקייק עבה. 2
 .כמו בציור גלו את שני הכדורים של הרגליים לנחשים באורכיםגל. 1
 .כמו בציור לחצו את הרגליים אל הגוף והפרידו מעט בין הרגליים כך שיפנו לכיוונים שונים. 3
 .שטחו את הכדורים של הצבטוט לפנקייק ולחצו אותן לגוף ליד הרגליים. 4
 .באמצע הצבתות הפכו את העקרב ובעזרת הסכין שלי העיצוב צרו חתך. 5
 (.הןצריכול לעמוד)שטחו את העניים לפנקייק עבה ולחצו אותן אל הגוף במאונך . 6

 .אחרי האפיה ציירו אישונים בתוך העניים
 57'  עמ

 
 תמנון

 
 .גלגלו את כדורי החימר לפי הטבלה שבראש העמוד

 
 .גלגלו את הגוף לחרוט מעוגל. 2
 .כמו בתמונהגלגלו את שאר הכדורים לנחשים בעובי . 1
 .בעדינות לחצו מעט כל זוג נחשים ביחד. 3
 .Xהניחו זוג נחשים מעל הזוג השני כך שיווצר . 4
 Xבדיוק במרכז ה, לחצו את הגוף כשהחלק הצר למטה. 5



 .עצבו את הרגליים בכיוונים שונים. 6
 

 .אחרי האפיה ציירו פרצוף מחייך
 
 

 קשת בענן - 12'  עמ
 

 .פי הטבלה שבראש העמודגלגלו את כדורי החימר ל
 
 .השתמשו בציור למדידית אורך הנחשים, גלגלו את הכדורים הצבעוניים לנחשים. 2
 .לקשת( הקטן)כופפו את הנחש הסגול . 1
 .כופפו את הנחש הכחול מסביב לקשת הסגולה .3
ים לא מסתדרים אל תדאגו אם קצוות הנחש. חזרו על התהליך כשכל פעם אתם משתמשים בנחש הארוך מעט יותר. 4

 .אפשר לחתוך ולסדר אותם בעזרת כלי העיצוב, במדויק
 .לחצו כל שלושה עיגולים לבנים ביחד. 5
 .שטחו את העננים מעט. 6
 .לחצו את העננים אל קצוות הקשת. 7
, אם הקשת בענן נדבקה למשטח העבודה. לחצו את לולאת החיבור בעדינות מאחורי הקשת, הפכו את הקשת. 8

 .ה בעדינות עם הצד השטוח של כלי העיצתובשחררו אות
 .לחצו פנקייק דק אל החלק הדק של לולאת החיבור על מנת לחבר אותו לקשת בענן. 9
 

 .לאחר האפיה ציירו פרצוף מחייך על העננים
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