
Előkészület: a nyomda 
Semmi ördögtől valóra ne gondolj, engedd szabadon a 
fantáziád! 

Használhatsz parafadugót, grafit ceruza gumis végét vagy akár az ujjadat is. 
Gondolj egy egyszerű mintára, ami az adott méretű zsákon jól mutat, és rajzold 
le. Ha le tudtad rajzolni, akkor nyomdát is tudsz belőle készíteni! :) 

Vagy használd a klasszikus krumpli nyomdát, és ha tényleg nem akarod a dolgot 
a véletlenre bízni, elő a mézeskalács kiszúrókkal! A krumpliból könnyedén ki 
tudod “szaggatni” a csillagot, angyalkát, és már nyomdázhatsz is! 
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Ökozsák mintázás 
Blockprint technika - csináld magad

Ⓒ NEMES IRINGÓ  THE SORTING BAGS

Amit a csomag 
tartalmaz:  

- zsákok 

- textilfestékek 

- szivacs 

- spatula 

- textildarab 

Amire szükséged 
lesz: 
- vágóeszköz (olló, 

sniccer, 
mézeskalács 
szaggató) 

- valamilyen  nyomda 
alapanyag 

- kartonlap

ELŐKÉSZÜLET 
A nyomda legyen 
egyszerű. Az én 
kedvenceim a 

geometrikus formák!

1
MINTÁZÁS 

Ha maszatos, az azt 
jelenti, hogy egyedi, 

ilyet senki más nem tud, 
csak Te!

2
FIXÁLÁS 

Az élet túl rövid a vasaláshoz, 
de ha mosni is szeretnéd a 

végeredményt:  

teljes száradás után a fonákján 
30 mp-ig pamut fokozatú 

vasalással rögzítsd. 

3

Karácsonyi 
csomagolás  

Adventi 
kalendárium



Egyéb nyomda ötletek: 

• félbevágott hagyma, káposztacikk, 

• dekorgumiból kivágott általad rajzolt forma (ezt 
felragaszthatod egy befőttes üveg fedőre vagy 
kartondarabra, hogy könnyebben lehessen vele 
dolgozni), 

• radírgumiból is faraghatsz mintát sniccer segítségével. 
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BOLDOG KARÁCSONYT! THE SORTING BAGS



Mintázzunk: nyomjad! 
Ezt egy kicsit be kell gyakorolni, de 
menni fog!  

A zsákot béleld ki egy darab kartonnal, mert a 
festék hajlamos átütni a textilen.  

A kis szivacs lesz a festékpárna. Kenj rá annyi 
festéket a spatulával, hogy épp csillogjon. Nyomd 
rá a nyomdát, és először próbáld ki a kis 
textildarabon. Ha túl sok, vegyél vissza a spatulával. 
Ha kevés, kenj rá még egy kicsit. Három-négy 
nyomdázás után tegyél ismét festéket a szivacsra.  

Ha más színnel szeretnéd használni ugyanazt a 
nyomdát, akkor először óvatosan törölgesd meg a 
nyomdát nedves ronggyal, és miután megszáradt, 
jöhet az új szín.
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FOTÓK:  
A fotók részben sajátok, részben a Pinterestről származnak. További ötletekért kattints: https://
hu.pinterest.com/thesortingbags/workshop/ 

Zero waste karácsony: https://hu.pinterest.com/thesortingbags/zero-waste-kar%C3%A1csony/ 

RÓLUNK: 
https://thesortingbags.com/ 

https://www.facebook.com/thesortingbags/ 

Instagram: thesortingbags
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