
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα 

 

θάξηα ή θαδξάθη 



 

θάξηα ή θαδξάθη 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: 

–Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα 

αζηεξάθηα 

–Απιό ραξηί α4 

–γθιίηεξ 

–κπιάλθν 



–δηαθνξεπηήο ζε ζρήκα ρηνλνληθάδαο.  

Κόβεηε ηα θνκκάηηα ηνπ παηξόλ πνπ ζαο δίλεηαη παξαθάησ. Κνιιάηε ηα θνκκάηηα 

θαη ηα κεηαθέξεηε ζηελ θάξηα. Έπεηηα θόβεηε ηα αζηεξάθηα θαη ηα θνιιάηε γύξσ-

γύξσ. Σηελ πξώηε πεξίπησζε. Γηαθνζκείηε ην δέληξν ζαο κε γθιίηεξ θαη ζρεδηάδεηε 

ηηο ιεπηνκέξεηεο κε ζηπιό-κπιάλθν. Κόβεηε κε ην δηαθνξεπηή ρηνλνληθάδεο θαη ηηο 

θνιιάηε θαη απηέο ζηελ θάξηα. Δλλνείηε όηη ζηηο δηθέο ζαο θάξηεο ή θαδξάθηα, 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα. θαιή επηηπρία. 

 

παηξόλ ζε θπζηθό κέγεζνο 

 

 



2) Κάξηα επρεηήξηα, ή θάξηα πξόζθιεζε 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε: 

–Υαξηί θάλζνλ κε αζηεξάθηα αλάγιπθα. 

Κόβεηε ζύκθσλα κε ην παηξόλ πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ. Γηπιώλεηε ζηε κέζε θαη… 

έηνηκε. Απιή θαη εληππσζηαθή. Καιή επηηπρία! 



 

παηξόλ ζε θπζηθό κέγεζνο 

3) Κιαζηθή κπόηα Αη Βαζίιε 

 



Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: 

–Κόθθηλν θάλζνλ γηα ηε κπόηα, θίηξηλν γηα ην κπαζηνπλάθη 

–Γηάθνξα ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο  

–Βακβάθη γηα ην πάλσ κέξνο 

Ζ θιαζζηθή κπόηα είλαη εύθνιε γξήγνξε θαη πνιύ δεκηνπξγηθή , αλ θαη δελ ηεο 

θαίλεηαη. Μπνξείηε λα θόςεηε ην ζρέδην ζύκθσλα κε ην παηξόλ θαη κεηά λα ηε 

ζηνιίζεηε θαη λα ηε δσγξαθίζεηε όπσο ζέιεηε. Μπνξείηε λα ηεο βάιεηε παιηά 

θνπκπηά, ραξηάθηα από εθεκεξίδεο, απνθόκκαηα από πεξηνδηθά, παιηέο θισζηέο, 

πνύιηεο, ράληξεο, όηη ζέιεηε βάδεηε. Καιή επηηπρία. 

 

παηξόλ ζε θπζηθό κέγεζνο 



 

παηξόλ ζε θπζηθό κέγεζνο 

4) Κάξηα κε ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο 

 



Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: 

–Παιηά ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο 

--Γηαθνξεπηήο ζε ζρήκα ρηνλνληθάδα 

–Γθιίηεξ 

–ραξηί ηύπνπ θάλζνλ θαθέ θαη κπεδ γηα ηελ θάξηα. 

Κόβνπκε ηα θνκκάηηα ζύκθσλα κε ηα παηξόλ πνπ δόζεθαλ ζηελ θιαζζηθή κπόηα Αη 

Βαζίιε. Τα θνιιάκε ζηελ θάξηα. Σηνιίδνπκε γύξσ κε ρηνλνληθάδεο θαη γθιίηεξ 

θαη… έηνηκε. Καιή επηηπρία! 

5) Χρηζηοσγελληάηηθε γηριάληα (από βηβιίο θαηαζθεσώλ ηες Ρούιας 

Παπαληθοιάοσ) 

 



Χξηζηνπγελληάηηθε γηξιάληα 

 

Χξηζηνπγελληάηηθε γηξιάληα 



 



 

Χξηζηνπγελληάηηθε γηξιάληα 

Υιηθά ποσ ζα τρεηαζηείηε: 

–Χαρηί θάλζολ, κφβ, θόθθηλο, θίηρηλο, άζπρο 

–Χαρηί οληοσιέ πράζηλο 

–Πούιηες θαη τάληρες 

–δηάθορες σθαζκάηηλες θορδέιες – γθιίηερ 

–θόιια, υαιίδη 

–ζσρραπηηθό 



Σρεδηάδεηε, θόβεηε ηα θνκκάηηα, ζύκθσλα κε ην παηξόλ πνπ δίλεηαη παξαθάησ. 

Κνιιάηε ηηο ράληξεο, ηηο πνύιηεο θαη ζηνιίδεηε κε γθιίηεξ. Δθαξκόδεηε ηα θνκκάηηα 

ζε κηα κεγάιε ζε κήθνο πθαζκάηηλε θνξδέια θαη ηα ζπξξάπηεηε. Έπεηηα δέλεηε 

δηάθνξα ρξώκαηα από ζηελέο θνξδειίηζεο θαη έηνηκε ε γηξιάληα ζαο!!! Καιή 

επηηπρία! 

 

παηξόλ ζηνιηδηώλ ζε θπζηθό κέγεζνο 

 

 

 

 



6) Χηολάλζρφπος κε τάρηηλα πηάηα -από βηβιίο θαηαζθεσώλ ηες Φαίες Χαλή 

 

Χηνλάλζξσπνο κε ράξηηλα πηάηα 

Υιηθά ποσ ζα τρεηαζηείηε: 

–Χάρηηλα πηάηα 

–ταρηί θάλζολ θαθέ 

–πολ-πολ 

–πούιηες, τάληρες 

–καηάθηα θαηαζθεσώλ 



–σθαζκάηηλε θορδέια 

–σθαζκάηηλο ιοσιούδη 

–θοιιεηηθή ηαηλία κε ιοσιοσδάηο κοηίβο 

–θόιια, υαιίδη 

–ζσρραπηηθό 

Σπξξάπηεηε ηα 2 ράξηηλα πηάηα κεηαμύ ηνπο. Κόβεηε κε ην ςαιίδη έλα θαπέιν από 

θαθέ θάλζνλ. Κνιιάηε ζην θαπέιν ηελ θνιιεηηθή ηαηλία θαη ην πθαζκάηηλν θαπέιν. 

Σην πάλσ ράξηηλν πηάην, θνιιάηε ηα καηάθηα θαηαζθεπώλ, ην πνλ-πνλ θαη ηηο 

πνύιηεο. Δθεί πνπ ελώλνληαη ηα 2 πηάηα ηπιίγεηε ηελ πθαζκάηηλε θνξδέια θαη ηε 

ζπξξάπηεηε. Σην θάησ ράξηηλν πηάην, θνιιάηε ηηο ράληξεο.. θαη έηνηκνο ν 

ρηνλάλζξσπνο. Καιή επηηπρία! 

7) Χηολάλζρφπος  γηα θαδράθη ή θάρηα 

 

Χηνλάλζξσπνο γηα θαδξάθη ή θάξηα 

Υιηθά ποσ ζα τρεηαζηείηε: 

–Μπιε, πράζηλο, πορηοθαιί ταρηί οληοσιέ 

–ταρηί θάλζολ ιεσθό 

–δηαθορεσηής ζε ζτήκα τηολοληθάδας 

–Ειαθάθηα, ειαηάθηα 



–Υθαζκάηηλε θορδέια πράζηλε 

–καηάθηα θαηαζθεσώλ 

–θοσκπηά 

–γθιίηερ γθιού 

–θόιια, υαιίδη 

Σρεδηάδεηε θαη θόβεηε ηα θνκκάηηα ζύκθσλα κε ην παηξόλ πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ. 

Σην κπιε ραξηί νληνπιέ θνιιάηε ιεπθό θάλζνλ γηα ρηόλη. Κνιιάηε ηνλ Χηνλάλζξσπν 

ζηε κέζε θαη εθαηέξσζελ ηα ειαηάθηα. Σηνιίδεηε ην ρηνλάλζξσπν, όπσο δείρλεη ε 

εηθόλα θαη δηαθνζκείηε ηα ειαηάθηα κε θόιια -ρξπζόζθνλε!! Γύξσ-γύξσ θνιιάηε ηηο 

ρηνλνληθάδεο, ηα ειαηάθηα, ηα ειαθάθηα θαη έηνηκν. Καιή επηηπρία!!! 

 

παηξόλ ζε θπζηθό κέγεζνο 

8)Χηοληζκέλο ζπηηάθη 

 

Χηνληζκέλν ζπηηάθη 



Υιηθά ποσ ζα τρεηαζηείηε: 

–Χαρηί θάλζολ θίηρηλο, θόθθηλο, γαιάδηο, καύρο, άζπρο 

–ταρηί οληοσιέ πράζηλο 

–γθιίηερ γθιού αζεκέληα θαη θόθθηλε 

–θόιια υαιίδη 

Σρεδηάδεηε θαη θόβεηε ηα θνκκάηηα, ζύκθσλα κε ηα παηξόλ πνπ δίλνληαη παξαθάησ. 

Κνιιάηε ηα θνκκάηηα κεηαμύ ηνπο πάλσ ζε θίηξηλν θόλην θαη έηνηκε ε θάξηα ζαο!!! 

Καιή επηηπρία! 

 

παηξόλ ζε θπζηθό κέγεζνο 

 

παηξόλ  



9) Γηορηηλό θεράθη κε ταρηηά περηησιίγκαηος 

 

Γηνξηηλό θεξάθη κε ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο 

Υιηθά ποσ ζα τρεηαζηείηε: 

–Δηάθορα ταρηά περηησιίγκαηος 

–Γθιίηερ γθιού θόθθηλε θαη τρσζή 

–θόθθηλο ταρηί θάλζολ γηα ηο θόληο 

–θόιια, υαιίδη 



Σρεδηάδεηε θόβεηε θαη θνιιάηε ηα θνκκάηηα, ζύκθσλα κε ην παηξόλ πνπ δίλεηαη 

παξαθάησ. Σηνιίδεηε κε γθιίηεξ γθινύ ηε θιόγα, ην θεξάθη, θαη ην γθη!! Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε  όηη θόλην ζέιεηε!!! Καιή επηηπρία! 

 

παηξόλ θαηαζθεπήο 

  



10) Υηνληζκέλν ζπηηάθη 

 



 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

–Άζπξν θάλζνλ γηα ηα ρηνληζκέλα θνκκάηηα, γαιάδην, κπιε θίηξηλν θαη ξνδ 

–θόιια, ςαιίδη, θνπίδη, κνιύβη  

Σρεδηάδνπκε ηα θνκκάηηα από ην παηξόλ πνπ δίλεηαη παξαθάησ. Κόβνπκε θαη 

θνιιάκε ηα κέξε ηνπ ζπηηηνύ θαη ύζηεξα ην ζπηηάθη πάλσ ζην άζπξν θάλζνλ, ζην 

ρηόλη-ππνηίζεηαη. Καιή επηηπρία. Μπνξείηε αλ ζέιεηε λα πιαζηηθνπνηήζεηε ηα 

ζπηηάθηα γηα λα ηα έρεηε γηα πνιύ θαηξό. 



 

παηξόλ ζε θπζηθό κέγεζνο 



 

παηξόλ ζε θπζηθό κέγεζνο 

11) Υηνλάλζξσπνο θάξηα ή θαδξάθη 

 



Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

–Μπιε θάλζνλ γηα ηελ θάξηα, ιεπθό γηα ηνλ ρηνλάλζξσπν θαη ηα αζηεξάθηα, 

θόθθηλν γηα ην θαζθόι, ηα αζηέξηα θαη ην θαπέιν. 

–μπινκπνγηέο 

–θόιια, ιεπηό καξθαδόξν. 

Σρεδηάδεηε, θόβεηε θαη θνιιάηε ηα θνκκάηηα-εθηόο από ηα αζηεξάθηα. Μεηαθέξεηε 

ηνλ ρηνλάλζξσπν ζηελ θάξηα. Κνιιάηε γύξσ ηνπ ηα αζηεξάθηα από θόθθηλν θαη 

ιεπθό θάλζνλ. Εσγξαθίδεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρηνλάλζξσπνπ, θαζώο θαη 

δηάθνξα κνηίβα-όηη ζαο αξέζεη ζην θαπέιν ηνπ. Καιή επηηπρία! 

 

παηξόλ ζε θπζηθό κέγεζνο 



12) Οληνπιέ ρηνλάλζξσπνο 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

–Οληνπιέ ραξηόλη, ιεπθό γηα ηνλ ρηνλάλζξσπν, κσβ γηα ην ζθνπθί, θίηξηλν γηα 

κύηε θαη ζθνύπα, ξνδ γηα ρέξηα θαη ζηόκα 

–καηάθηα γηα θαηαζθεπέο 

–θνπκπάθηα πνπ ζαο πεξηζζεύνπλ 

–Τθαζκάηηλε θνξδέια  

–γθιίηεξ 



Σρεδηάδεηε θαη θόβεηε ζύκθσλα κε ην παηξόλ ηα θνκκάηηα. Τα θνιιάηε κεηαμύ ηνπο 

ζύκθσλα κε ην ζρέδην, ή όπσο αιιηώο ζέιεηε. Βάδεηε ηα καηάθηα, ην ζηόκα θαη ηα 

θνπκπάθηα. Πεξλάηε ηελ θνξδέια από ην ιαηκό ηνπ. Σηνιίδεηε κε γθιίηεξ ην 

ζθνπθάθη θαη… έηνηκνο. Μπνξείηε λα ηνλ κεηαθέξεηε ζε θάξηα, ή λα θηηάμεηε 

κόκπηιε, ή λα ηνλ έρεηε ζθέην, όηη ζαο αξέζεη. Καιή επηηπρία. 

 

παηξόλ ζε θπζηθό κέγεζνο 

 

 

 

 



14) Φαηζνύια ρηνλάλζξσπνπ ζε θάξηα 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

–γθξη θάλζνλ γηα ηελ θάξηα, ιεπθό γηα ηε θαηζνύια ηνπ ρηνλάλζξσπνπ, γαιάδην 

γηα ην ζθνπθί, θόθθηλν ή πνξηνθαιί γηα ηε κπηνύια. 

–Απιό ραξηί α4 

–Γηαθνξεπηήο ζε ζρήκα κηθξήο ρηνλνληθάδαο  

–καηάθηα θαηαζθεπώλ κεγάια 

–Τθαζκάηηλα ινπινπδάθηα κηθξά θαη κεγάια 



–Πνύιηεο 

–Διαθάθηα ζε κηθξό κέγεζνο 

–γθιίηεξ 

Σρεδηάδεηε θόβεηε θαη θνιιάηε ηα θνκκάηηα κεηαμύ ηνπο. Τα κεηαθέξεηε ζηελ θάξηα. 

Κνιιάηε ηα καηάθηα , ηε κπηνύια θαη δσγξαθίδεηε ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά. 

Κνιιάηε ηα ινπινπδάθηα ζην ζθνπθί θαη πάλσ από απηά ηηο πνύιηεο. Κνιιάηε θαη ηα 

ειαθάθηα. Έπεηηα ζηνιίδεηε κε δηάθνξα γθιίηεξ ζηα κνηίβα πνπ ζέιεηε θαη ζαο 

αξέζνπλ. Κόβεηε κε ην δηαθνξεπηή κηθξέο ρηνλνληθάδεο θαη ηηο θνιιάηε θαη απηέο 

ζηελ θάξηα γύξσ-γύξσ. Καιή επηηπρία! 

 

παηξόλ ζθνύθνπ ζε θπζηθό κέγεζνο 



 

παηξόλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε θπζηθό κέγεζνο 

 

 

 

 

 

 

 



15) Πηγθνπίλνο ζε θάξηα 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

–γαιάδην θάλζνλ γηα ηελ θάξηα, καύξν γηα ηνλ πηγθνπίλν, ιεπθό γηα ηελ θνηιίηζα 

ηνπ, θόθθηλν ή πνξηνθαιί γηα ηε κύηε θαη ηα πόδηα 

–καηάθηα θαηαζθεπώλ 

–δηαθνξεπηήο ζε ζρήκα κηθξήο ρηνλνληθάδαο 

–πθαζκάηηλα ινπινπδάθηα 

–ιεπθό απιό ραξηί α4 



–πθαζκάηηλε θνξδέια  

–γθιίηεξ 

Σρεδηάδεηε, θόβεηε θαη θνιιάηε ηα θνκκάηηα, όπσο δείρλεη ην παηξόλ παξαθάησ. 

Μεηαθέξεηε ηνλ πηγθνπίλν ζηελ θάξηα. Κνιιάηε ηα καηάθηα, ηελ θνξδέια κε ην 

ινπινύδη, ζρεδηάδεηε ην ζηόκα ηνπ κε έλα ιεπηό καξθαδνξάθη. Βάδεηε ζην ρέξη ζαο 

ιίγν αζεκέλην γθιίηεξ θαη παζαιείβεηε ηνλ πηγθνπίλν. Κνιιάηε γύξσ ηνπ ηηο κηθξέο 

ρηνλνληθάδεο θαη… έηνηκνο. Καιή επηηπρία! 

 

παηξόλ πηγθνπίλνπ ζε θπζηθό κέγεζνο. 

 


