
Haydi kağıt hamurundan 
kap yapalım! 
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PVA Bazlı Tutkal  
Tutkalı koymak için küçük bir tabak
Bant
Eski dergiler/gazeteler
Tasarlamak istediğiniz kabın 
büyüklüğünde bir kase veya 
saklama kabı 
Makas
Su
Streç film

Yöntem  
1. Adım: 
Kağıtları dilediğiniz  
şekilde kesin. 
Dergilerden ve gazetelerden 
parlak renkli ya da ilginç 
desenli sayfaları yırtıp 
daire, üçgen ve 
dikdörtgen şeklinde 
küçük parçalar kesin. 
Kestiğiniz parçaları 
renklerine göre ayırın veya 
çok renkli bir kap yapmak 
için karıştırın.

2. Adım: 
Kaseyi hazırlama zamanı!
Kaseyi/saklama kabını streç filmle kaplayın. 
Dış kısmının tamamını kapladığınızdan emin 
olun. Gerekirse filmi sabit tutmak için bant 
kullanabilirsiniz ancak kağıt hamuruna kolayca 
yapıştığı ve çıkarırken size zorluk yaratabileceği 
için çok fazla kullanmayın.

3. Adım:
Tutkalınızı hazırlayın.
Bir tabağa biraz PVA bazlı yapıştırıcı ve su 
ekleyin. Yapıştırıcı akışkan bir kıvam alana 
kadar karıştırın.

4. Adım:  
Kabı hazırlama zamanı! 
Sarılmış kaseyi/saklama kabını, tabanı yukarı 

bakacak şekilde ters çevirin. Kağıt parçalarından 
birini, tutkalın olduğu tabağına batırın. Kağıdın 
tamamen tutkalla kaplandığından emin olun. 
Ardından, bu kağıt parçasını streç filmin üzerine 
yapıştırın. Düz durması için parmaklarınızla 

bastırın. Kaseniz tamamen kağıt 
parçalarıyla kaplanana kadar 

bu işlemi tekrarlayın.

ÖNEMLİ İPUCU
Hazırlık sırasında 

karmaşa 
yaşamamak için, 
başlamadan önce 

tüm talimatları 
okuyun.

ÖNEMLİ İPUCU
Kopardığınız kağıtları 

üst üste gelecek şekilde 
yapıştırın. Kağıtların iki 
veya üç kat olmasına 

dikkat edin. Bu, 
oluşturduğunuz kabınızın 

dayanıklı olmasını 
sağlar.  

Gerekenler:



Haydi kağıt hamurundan 
kap yapalım! 

5. Adım:
Tutkalın kurumasını 
bekleyin. 
Tutkalın kuruması birkaç gün sürebilir. 
Beklediğinize değeceğine emin olabilirsiniz. 
Kabınızın uzun süre dayanması 
için tamamen kuruması gerekir, 
bu nedenle kaseyi/saklama 
kabını hareket ettirmemeye ve 
tutkallı kısımlara dokunmamaya 
çalışın.  

6. Adım:  
Kabınız hazır!
Kabınız tamamen kuruduysa kaseyi/saklama 
kabını çıkarabilirsiniz. Önce 
bantları, ardından da 
kabı ve streç filmi 
çıkarın.

7. Adım: 
Son 
dokunuşlar. 
Kabın içindeki streç filmi 
yavaşça çekin. Dilerseniz 
makas yardımıyla kabınızın 
üst kısmında desenler 
oluşturabilir veya düz olacak 
şekilde kesebilirsiniz. Bunun 
için ailenizden yardım isteyin 
ve makas kullanırken dikkatli 
olun.

8. Adım:  
Kabınızı doldurun. 
Şimdi kabınızı kullanabilirsiniz! İçine  
küçük oyuncaklarınızı, aksesuarlarınızı, 
şekerlerinizi veya istediğiniz  
her şeyi koyabilirsiniz.
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ÖNEMLİ İPUCU 
Daha kolay kesebilmek 
için kabın iç kısmına 

çok bastırmadan 
desenler çizin. 

ÖNERİ 
Çıkarmak için  

kabı çok dikkatli  
bir şekilde  
çevirmeniz  
gerekebilir!


