
I ara us toca a vosaltres: aquí teniu un petit taller  
i un test per a riure i passar una bona estona!

Cartó 
reciclat

Estampat 
amb un 
tampó fet 
amb una 
goma o una 
patata.

Collage de papers 
de colors i textures  
diferents.

Decorat amb 
retoladors o 
pintures.  
Hi podeu 
afegir una 
llengua de 
feltre.

Agulla d’estendre 
pintada de color verd.

Crestes de 
cartolina 
enganxades a 
l’agulla amb  
cola o silicona.

Ull adhesiu

Cartolina vermella enganxada,  
en forma de llengua.

Producte 

exclusiu!

Unitats 

limitades

100% reciclat
Atenció: inflamable!
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Petites idees 
per a un gran Sant Jordi!

Roses  
d’abril

Punts d’autor Minidrac  
de butxaca

Com us ha quedat? Envieu-nos-en una foto a 
bustia@cavallfort.cat amb el vostre nom, edat i població 
i la publicarem a “El calaix del doctor Cirera”!

Roses d’abril que duren tot l’any! Sorpreneu avis, pares, amics  
i germans amb una rosa molt bé de preu que, a més, no es panseix mai.

Amb aquest taller tan senzill, tindreu un èxit  
estrepitós; quedareu com uns autèntics Van Gogh 
dels punts de llibre. Us els prendran dels dits!

Porteu aquest drac de la sort sempre a sobre i  
sorpreneu els companys el dia 23. (Ep! No li expliqueu la lle-
genda de sant Jordi, que trauria foc pels queixals! Raaaaah!)

1- Dibuixeu una espi-
ral sobre una cartolina 
de color vermell o amb 
lletres impreses.  
Retalleu-la.

3- Enganxeu l'extrem 
de l'espiral a la bro -
queta amb cinta 
adhesiva.

4- Cargoleu l'espiral 
començant per la 
punta. Quan estigui 
tota enrotllada, poseu 
dos dits a la part de baix 
i feu pujar l'espiral fins a 
l'extrem de la broqueta.

5- Poseu cinta 
adhesiva a la part 
inferior per fixar-la a 
la broqueta. Doneu 
forma a la rosa perquè 
quedi ben oberta.

2- Foradeu el centre 
de l'espiral amb un 
punxó i claveu-hi una 
broqueta de fusta. 

6- Decoreu 
les tiges com 
us agradi més 
(cordills, paper 
de seda,...).  
Ja les teniu a 
punt per  
a regalar!

Garantia 1 any

amb tractament 
antipansiment

novetat

Ara que ja sabem quins són els elements de la festa de Sant Jordi, us 
proposem que tingueu a punt el vostre equipament per a aquell dia. 

14 cm


