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Žiema – stebuklingas metų laikas. Šventiniu laikotarpiu viskas aplink tarsi 
prisipildo švelnumo ir sužvilga sidabru, o mūsų planai ir mintys ima suktis apie 
artėjančias Kalėdas. Juk visi mes nuo pat vaikystės nekantriai laukiame švenčių. 
Norisi, kad laikas, praleistas su artimaisiais, būtų išties ypatingas. Norisi šias 
akimirkas švęsti ir džiaugtis jomis kuo ilgiau – tam ir paruošėme jums 
įkvepiančių kalėdinių idėjų, kurios suteiks šių metų šventėms elegancijos, 
puošnumo ir spindesio. Suburkite mylimus žmones ir drauge kurdami šventines 
dekoracijas paskleiskite magišką nuotaiką namuose.

Šiame leidinyje pateikiame įvairių kalėdinių dekoracijų idėjų, kurias, 
vadovaudamiesi instrukcijomis, lengvai įgyvendinsite savo rankomis – su 
„Ferrero Rocher“, „Raffaello“ ir „Mon Chéri“. Reikiamų priemonių sąrašą ir 
šablonus rasite svetainėje ferrerorocher.lt.
 
Tegu šios Kalėdos jums būna saldžios ir pilnos džiaugsmo bei pačių rankomis 
pagamintų dekoracijų spindesio!   
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Magiška 
švenčių nuotaikaSventiski namai 

Š

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
•  du skirtingų dydžių stikliniai cilindrai • lėkštutė • baltas popierius • žirklės šablonams 
iškirpti • lipnioji juostelė • dvi žvakės • „Raffaello“

M	 	 		AGIŠKA
KALĖDŲ EGLUTĖ
Sudėtingumo lygis: 
Prie trijų skirtingo skersmens 
metalinių žiedų pritvirtinkite 
spygliuočių šakeles auksinės 
spalvos vielute. Pasiruoškite 
keturis gabalus vielos, maždaug 
po 170 cm ilgio. Jų galus 
pritvirtinkite prie apatinio, 
didžiausiojo žiedo. Maždaug 
35 cm atstumu, išlaikydami 
proporcijas, pritvirtinkite 
vidurinį ir mažiausiąjį žiedą. 
Papuoškite visą dekoraciją 
žvakutėmis, eglutės žaisliukais 
ir saldainiais „Ferrero Rocher“.

	 VIEČIANTIS 
ŽIEMOS MIESTELIS
Sudėtingumo lygis: 
Atsispausdinkite žiemos 
miestelio karpinių šablonus iš 
ferrerorocher.lt ir sulenkę 
suklijuokite jų galus. Užmaukite 
ant išorinės stiklinių cilindrų 
pusės. Į vidų įstatykite ir uždekite 
žvakes. Šalia ant lėkštutės 
padėkite saldainių „Raffaello“. 
Pastatykite dekoraciją ant 
indaujos ar ant palangės, kad 
namai prisipildytų snieguotos 
Kalėdų nuotaikos.

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• 3 vieliniai žiedai 
(20, 40 ir 60 cm skersmens)
•  auksinės spalvos viela 
(apie 7 m)
• spygliuočių šakelės (pvz., 
kėnių) 
• 4 žvakutės su laikikliais  
• auksiniai eglutės žaisliukai 
• „Ferrero Rocher“ 
burbulai
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Ž
	 	 	IEMA KVEPIANTIS     

VAINIKAS
Sudėtingumo lygis: 
Iš auksinio kartono iškirptas 
žvaigždes (šabloną rasite 
ferrerorocher.lt) pritvirtinkite prie 
advento vainiko. Ant 
auksinio kaspino pakabinkite 
„Ferrero Rocher“ burbulą su 
keliais eglutės žaisliukais. 
Pritvirtinkite prie advento 
vainiko ir pakabinkite 
dekoraciją ant sienos. Rankų 
darbo šventinis vainikas tikrai 
pradžiugins jūsų artimuosius.

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• paruoštas vainikas iš kėnių šakelių • auksinio kartono lapas • žirklės • dvipusė 
lipnioji juostelė • auksinis kaspinas • auksiniai eglutės žaisliukai • mažas vinukas 
• plaktukas • auksinis „Ferrero Rocher“ burbulas

K	 	ALĖDŲ 
             GIRLIANDA
Sudėtingumo lygis: 
Baltu flomasteriu nupieškite ant 
lango girliandą. Atsispausdinkite 
ir išsikirpkite eglutės žaisliukų 
dekoracijas pagal instrukcijas 
svetainėje ferrerorocher.lt, 
priklijuokite jas ant stiklo. 
Apačioje užrašykite palinkėjimą 
„Linksmų Kalėdų“. Tarp nupieštų 
ornamentų įterpkite „Raffaello“ 
žvaigždę. Iš abiejų girliandos 
galų pakabinkite kėnio šakelių, 
papuoštų eglutės žaisliukais.

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• baltas flomasteris 
• raudonas kaspinas 
• kėnio šakelės • sidabrinė 
izoliacinė juosta • balti ir 
sidabriniai eglutės žaisliukai 
• „Raffaello“ žvaigždė
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REIKALINGOS PRIEMONĖS:
•  4 rutulio formos žvakidės • mažiausiai 3 mediniai rutuliai • vienas mažas ir vienas 
didelis medinis dubenėlis • raudoni, rožiniai ir auksiniai purškiami dažai• karštų 
klijų pistoletas • 4 plonos rožinės žvakės • padėkliukas • „Mon Chéri“

Ž	 	 IEMOS LANGELIS
Sudėtingumo lygis: 
Nudažykite dėžutę akriliniais 
dažais. Iš plono putplasčio 
iškirpkite tokio dydžio formą, 
kad tilptų į dėžutę, ir 
padarykite 10–20 skylučių 
(priklausomai nuo to, kiek 
turite LED lempučių). Sukiškite 
lemputes į skyles, laidą 
pritvirtinkite lipnia juosta. 
Putplastį su auksinės žvaigždės 
ornamentu įstatykite į dėžutę 
taip, kad baterijos su jungikliu 
būtų apačioje, paslėptos po 
vatos sluoksniu. Dėžutėje 
įkurdinkite „Ferrero Rocher“ 
senį besmegenį, šalia 
pastatykite miniatiūrinę eglutę.

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• dėžutė (maždaug 20 x 30 cm) • balti akriliniai dažai • platus teptukas • baltas lengvas putplasčio lakštas 
(maždaug 20 x 30 cm) • peilis • skylamušis • LED lempučių girlianda • lipnioji juosta • auksinės žvaigždės 
ornamentas • auksinė virvelė • vata • miniatiūrinė eglutė • „Ferrero Rocher“ senis besmegenis

	 	ALĖDŲ 
             SPINDESYS 
Sudėtingumo lygis: 
Įstatykite raudonas žvakes į 
rutulio formos žvakides. 
Pasiruoškite kelis mažus 
rutulius ir du dubenėlius – 
didelį ir mažą. Nudažykite juos 
raudonais ar rožiniais dažais. 
Apvertę didesnįjį dubenėlį 
padėkite ant stalo dugnu į 
viršų. Prie jo priklijuokite 
rutulius ir mažesnįjį dubenėlį. 
Apverskite gautą konstrukciją. 
Į lėkštelę pridėkite saldainių 
„Mon Chéri“. Jei turite daugiau 
rutulių, nudažykite juos 
auksine ar raudona spalva, 
kad gražiai užbaigtų šią 
kompoziciją.

K
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	 OVANOS   IŠ 
                 VISOS  ŠIRDIES
Sudėtingumo lygis: 
Nudažykite medinę lentą ir 
sukalkite vinukus, kad išeitų 
širdelės forma (vadovaukitės 
instrukcijomis iš ferrerorocher.lt). 
Įvyniokite 24 dovanėles į raudoną 
popierių, papuoškite rožiniu 
kaspinu ir sudėkite su 
saldainiais „Mon Chéri“ į 
permatomus burbulus. 
Atsispausdinkite 24 sunumeruotas 
etiketes, iškirpkite ir pririškite 
dovanų juostele. Sukabinkite 
burbulus ant vinukų, įterpkite į 
kompoziciją 3 raudonus eglutės 
žaisliukus. Galite pradėti skaičiuoti 
dienas iki Kalėdų kartu su šeima!

D

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• 24 permatomi burbulai • 24 dovanėlės • raudonas dovanų popierius • raudonas ir rožinis kaspinas 
• baltas popierius • skylamušis • žirklės • medinė lenta (90 x 60 cm) • rožiniai akriliniai dažai • 27 vinukai 
• plaktukas • 3 raudoni eglutės žaisliukai • „Mon Chéri“

	 VAIGŽDĖTA     
               EGLUTĖ
Sudėtingumo lygis: 
Ieškote išskirtinės Kalėdų 
eglutės idėjų? Pritvirtinkite 
popierines LED žvaigždes prie 
sienos vinukais, kad sudarytų 
eglutės formą. Viršuje 
pakabinkite „Raffaello“ 
žvaigždę kompozicijai užbaigti. 
Bus dar paprasčiau, jei Kalėdų 
eglutės formą pasidarysite 
priklijavę dažymo juostelę, 
kurią paskui lengvai nuimsite 
nuo sienos. 

Ž

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• baltos ir sidabrinės žvaigždės (20 vnt. popieriaus lapų ir žvaigždžių ornamentų) • dekoratyvinė lipnioji 
juostelė • dažymo juostelė (nebūtina) • vinukai • plaktukas • LED žvaigždė • „Raffaello“ žvaigždė
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Kalėdų spindesys 
ant šventinio stalo 

	 	ALĖDINIS       
                PRIĖMIMAS
Sudėtingumo lygis: 
Padenkite šventinį stalą kitaip, 
nei įprastai. Šalia kortelės 
su svečio vardu ant lėkštės 
padėkite saldainį
„Ferrero Rocher“. Stalo 
įrankius paguldykite ant 
servetėlės ir perriškite puošnia 
juostele. Ant stalo pridėkite 
dailių eukalipto šakelių. 
Raskite vietą kur nors fone 
švelniai šviečiančioms LED 
lemputėms. Jūsų Kalėdų stalas 
suspindės.

K

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• auksiniai stalo įrankiai 
• indų spalvą atkartojanti 
puošni juostelė  • LED 
lemputės • kortelės su 
vardais • eukalipto šakelės 
• „Ferrero Rocher“

Stalo dekoracijos

	 	 		AŽA 
            STEBUKLINGA 
         EGLUTĖ 
Sudėtingumo lygis: 
Iš servetėlės išlankstykite 
Kalėdų eglutę. Iš auksinio 
kartono iškirpkite žvaigždę ir 
užrašykite ant jos svečio vardą. 
Viename žvaigždės kamputyje 
padarykite skylutę, perkiškite 
per ją auksinę vielutę ir 
užverkite karoliukų. 
Papuoškite ja eglutę iš 
servetėlės ir padėkite ant 
lėkštės su saldainiu 
„Mon Chéri“.

M

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• raudona servetėlė • auksinė vielutė (apie 60 cm) • auksiniai karoliukai • auksinis 
kartonas • skylamušis • juodas flomasteris • žirklės • pieštukas • „Mon Chéri“
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I	 ŠSKIRTINIAI     
           KALĖDINIAI 
             SVEIKINIMAI	
Sudėtingumo lygis: 
Ant Kalėdų eglutės žaisliuko 
užklijuokite svečio vardą 
iš auksinių lipdukų su 
raidėmis. Per žaisliuko kilputę 
perverkite raudoną kaspiną. 
Padėkite ant lėkštės greta 
atviruko. Sudėkite saldainius 
„Mon Chéri“ – šventinio stalo 
dekoracija paruošta.

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• raudoni eglutės 
žaisliukai • dekoratyviniai 
lipdukai su raidėmis 
• raudonas kaspinas 
• atvirukai • „Mon Chéri“

	 ĖRINTI 
                 MAGIJA	
Sudėtingumo lygis: 
Išminkykite modeliną ir 
įspauskite servetėlės nėrinių 
raštą. Žvaigždės formos 
sausainių formele iš modelino 
padarykite snaigių ir sudėkite 
į indelius, kad džiūdamos 
išlinktų. Po 24 valandų 
priklijuokite prie snaigių 
sidabrinius lapelius. 
Dekoracijas su saldainiais 
„Raffaello“ išdėliokite ant 
kiekvieno svečio lėkštės.

Ž   

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• baltas modelinas • servetėlė su nėriniais • kočėlas • peilis su dantukais • žvaigždutės 
formos sausainių formelės • maži dubenėliai • klijai • sidabriniai lapai • „Raffaello“
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Gražiai 
supakuotos dovanosDovaneliu pakavimas

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• dekoratyvinis dovanų popierius • puošnios aksominės juostelės • kortelės su vardais 
• amalo šakelės • juodas markeris • dvipusė lipnioji juosta • „Ferrero Rocher“

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• sidabrinis kartonas • pieštukas • žirklės • sidabrinė dekoratyvinė juostelė • sidabrinis 
dekoratyvinis popierius • raudonas kaspinas • kėnio šakelės • maži raudoni ir sidabriniai 
eglutės žaisliukai • skylamušis • „Raffaello“

S
	 ALDŽIAUSIOS     
              DOVANOS			
Sudėtingumo lygis: 
Supakuokite dovanas į 
dekoratyvinį popierių. Iš 
įvairaus pločio aksominių 
juostelių užriškite puošnius 
kaspinėlius. Naudodami 
dvipusę lipniąją juostą 
kiekvienos pakuotės viršų 
papuoškite saldainiu 
„Ferrero Rocher“. Prikabinkite 
korteles su vardais. Šių gražiai 
paruoštų dovanų išpakavimas 
taps saldžiu malonumu.

E
	 		LEGANTIŠKOS      
              DOVANOS		
Sudėtingumo lygis: 
Atsispausdinkite lapų šablonus 
iš ferrerorocher.lt, perpieškite 
ant dekoratyvinio popieriaus, 
išlankstykite šias egzotiškas 
dekoracijas ir pritvirtinkite prie 
šakelių. Supakuokite dovanas ir 
papuoškite kaspinu. Atsargiai 
pradurkite skylutes „Raffaello“ 
popierėliuose ir prikabinkite 
saldainius prie supakuotų 
dovanų kartu su egzotiškais 
lapais, eglutės žaisliukais ir 
kėnio šakelėmis.
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REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• 2 m ilgio sulankstomas medinis metras • karštų klijų pistoletas • purškiami 
sidabriniai dažai • 24 balti ir sidabriniai vokeliai • raudoni lipdukai su skaičiais 
• skylamušis • raudoni ir balti kaspinai • žirklės • raudoni ir balti eglutės žaisliukai 
• kėnio šakelės • LED lemputės • „Raffaello“

	 ALĖDŲ 
            STAIGMENA 
Sudėtingumo lygis: 
Ant putplasčio perpieškite 
dėžutės dangčio formą ir 
iškirpkite. Padarykite po 7 
skylutes putplastyje ir 
„Raffaello“ popierėliuose. 
Per skylutes perverkite 
dekoratyvines juosteles ir 
pritvirtinkite saldainius prie 
putplasčio po dėžės 
dangčiu. Dėžės dugną išklokite 
kalėdinėmis servetėlėmis. 
Viduje paslėpkite 
dovaną-staigmeną.

K

REIKALINGOS PRIEMONĖS:
• apvali kartoninė dėžė (apie 20 cm skersmens) • sidabrinė dekoratyvinė juostelė • balto 
putplasčio lakštas (20x20 cm) • peilis ir pjaustymo kilimėlis • pieštukas • skylamušis 
• dvipusė lipnioji juosta • raudonas ir pilkas kaspinas • žirklės • sidabrinis vyniojamasis 
popierius • raudoni, balti ir sidabriniai eglutės žaisliukai • „Raffaello“

K	 ITOKS 
            ADVENTO 
KALENDORIUS   
Sudėtingumo lygis: 
Iš medinio metro išlankstykite 
žvaigždės formą. Suklijuokite 
ir nudažykite sidabriniais 
dažais. Smulkias dovanėles 
sudėkite į vokelius. 
Sunumeruokite nuo 1 iki 24 
ir papuoškite saldainiais 
„Raffaello“. Kaspinėliais 
atsargiai pririškite vokelius 
prie žvaigždės. Papuoškite 
kėnio šakelėmis, eglutės 
žaisliukais ir LED lemputėmis.


