
מסיבת קרקס

 מחפשים רעיון לאירוע מקורי? מה דעתכם על עיצוב 
 אירוע בהשראת הקרקסים של פעם, 

עם בעלי החיים, הדוכנים הצבעוניים והתמימות הילדותית. הנה הוראות ההכנה 
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מסיבת קרקס

הנחיות כלליות

Y האירוע שלפ�יכם עוצב בהשראת קרקס וי�נ
טג' של ש�ות השישים והשבעים, שהיה גם סוג 
של יריד עם דוכ�ים המציעים סוכריות ע�קיות, 

תפוחים מסוכרים על מקל ושעשועים שו�ים. 
Y  לפ�י שמתחילים ללקט את האבזרים ולהכין 

מובי צבעים  שלושה  לבחור  חשוב  הכיבוד  נאת 
לים, שילוו את עיצוב האירוע. הצבעים ש�בחרו 
)וגוו�ים דהויים של  כאן הם אדום, כחול וצהוב 

צהובנחום ש�ות�ים תחושה של מראה וי�טג'י(.
להקפיד  יש  והגרפיקה  הבדים  בבחירת  גם   Y
אורך,  פסי   :)pattern( חוזרות  דוגמאות  על 

כו וכמובן  נמעוי�ים, 
כבים שמזכירים אוהל 

קרקס.
לבית  בכ�יסה   Y
שלטי  להציב  כדאי 
את  שיכ�יסו  הכוו�ה, 
האורחים מיד לאווירה: 
מדפיסים את השלטים 

נבמדפסת צבעו�ית ומ
נדביקים על קאפה ותו
לים אותם על עמוד.

הקרקס  לחיות   Y

להן  לשוות  כדי  קט�ים,  כובעים  להכין  כדאי 
לה�יח  אפשר  לצדן  ליצ�ים.  של  היתולי  מראה 

נצעצועי פח של פעם )שפועלים בעזרת קפיץ ש�
מתח( כמו קרוסלות מסתובבות וקופים מתופפים.

בהתאם    �בחרו  השולחן  לקישוט  הפרחים   Y
לצבעים השולטים.

Y על הקיר מאחורי השולחן הוצב שלט ע�ק: 
WELCOME TO THE CIRCUS, אותו מדביקים על 

קאפה ע�קית.
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סוכריה של סידור

מניחים בתוך דלי פח ספוג פרחנים ירוק ובו נועצים 
־סוכריות על מקל בצבעים ובגדלים שונים. את הסו

בצק:  סוכר  בעזרת  להכין  אפשר  חבל  בצורת  כריות 
ואחד לבן(  )אחד אדום  מגלגלים שני נחשים ארוכים 
וכורכים את שניהם האחד בשני - קצה אחד מגלגלים 

־לכיוון אחד, וקצה שני - לכיוון הנגדי, כך נוצרת דוג
־מת חבל. מגלגלים את החבל ליצירת עיגול גדול, ול
בסוף נועצים בו את שיפוד העץ )או מקל סוכריה(. 8

 פינת חי
־בתוך חישוק משחק מניחים צעצו

שהודבקו  שימורים  ופחיות  פח  עי 
בפסים  מעוטרים  ניירות  עליהם 
ובכוכבים. התפוח המסוכר הונח על 

גבי חתיכת קרטון עבה.

Petit Gateau, אירועי קונספט מתוקים, 
סדנאות עיצוב ומארזי שי מעוצבים 
 www.petitgateau.co.il 
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Y

את המניפות 
והשבשבות כדאי 

לנעוץ בדברי מאפה 
קטנים ולהגיש 

בצלחת דו־קומתית
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לאן נושבת הרוח

כך מכינים שבשבת:

ס"מ   18 בגודל  בריסטול  ריבוע  גוזרים  א. 
להשתמש  מומלץ  שונים(.  בגדלים  להכין  )אפשר 

מבבריסטול עם הדפסה דו צדדית, כשבכל צד דוג
מה שונה. מסמנים את נקודת המרכז של השבשבת.

ב. גוזרים מכל פינת ריבוע חתך עגול, שמגיע 
עד לנקודת המרכז - כך מתקבלות ארבע כנפיים.

.ג מקפלים את הכנפיים כלפי פנים לכיוון הממ
רכז ומחברים בעזרת נעץ, שחודר את כל שכבות 

הבריסטול לצד השני. מהדקים היטב.

בצד  חם(  דבק  )בעזרת  עץ  שיפוד  מדביקים  ד. 
האחורי של השבשבת )היא לא תסתובב(.

לעוף איתה

כך מכינים מניפה: 

ובאורך  10 ס"מ  נייר ברוחב  גוזרים רצועת   .1
24 ס"מ.

2. מקפלים את הרצועה לאורכה בקיפולי אקומ
רדיון )מניפה( - כל קיפול ברוחב 1.5 ס"מ, לקבלת 

16 מקטעים מקופלים.

כדי  המקופלת,  הרצועה  את  לחצי  מקפלים   .3
לסמן את מרכז המניפה.

אחד  קצה  ומדביקים  המניפה  את  פותחים   .4
האחורי(  )בצד  סלוטייפ  בעזרת  השני  לקצה  שלה 

ליצירת עיגול מלא. 

)בעזרת  עץ  שיפוד  האחורי  בצד  מדביקים   .5
סלוטייפ(.

חומרים להכנת מניפהחומרים להכנת שבשבת




