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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΕΣΑ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

1. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε. 2. Απαιτείται βοήθεια και επίβλεψη ενήλικα. 3. Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά άνω των 5 ετών. 
4. Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε το 
προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. 5. Να εργάζεστε πάντα σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και να κρατάτε την περιοχή οργανωμένη και καθαρή. 6. Απαιτείται 
ένα ψαλίδι το οποίο δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Απαιτείται επίβλεψη ενήλικα κατά τη χρήση του ψαλιδιού. 7. Να πλένετε καλά το πινέλο μετά την εφαρμογή 
της κόλλας. Διαφορετικά, θα σκληρύνει μόλις στεγνώσει.

1 κάλυμμα και 1 βάση πρέσας λουλουδιών, 4 πλαστικές βίδες, 4 βίδες πεταλούδα, 6 φύλλα αυλακωτού χαρτονιού, 6 φύλλα στυπόχαρτου, 1 καρτέλα νεράιδας, 3 σταντ 
κάρτας, 1 τσιμπιδάκι, 1 κόλλα με γκλίτερ, 1 πινέλο, 1 κόλλα και λεπτομερείς οδηγίες.

Προτού μαζέψετε τα λουλούδια που σας αρέσουν, παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές.
• Υπάρχουν 6 στρώματα στην πρέσα λουλουδιών. Η ποσότητα των λουλουδιών που μπορείτε να πι-

έσετε κάθε φορά είναι περιορισμένη, επομένως μη μαζεύετε περισσότερα λουλούδια από αυτά που 
μπορείτε να πιέσετε κάθε φορά. Διαφορετικά, τα περισσευούμενα λουλούδια θα μαραθούν.

• Μπορεί να χρειαστείτε ένα μικρό καλάθι ή μερικές πλαστικές τσάντες και ένα ψαλίδι για τη συλλογή 
των λουλουδιών. Βάλτε τα λουλούδια μέσα στην τσάντα, φουσκώστε τη φυσώντας τη και δέστε τη. 
Αυτό θα κρατήσει τα λουλούδια φρέσκα για λίγες ώρες.

• Τα λουλούδια που έχουν πολύ υγρασία θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ξεραθούν. Για τους 
αρχάριους, είναι καλύτερο να μαζεύετε λουλούδια που είναι λεπτά, καθώς είναι ευκολότερο να πιε-
στούν και ξεραίνονται γρηγορότερα.

• Όσο πιο γρήγορα ξεραίνεται ένα λουλούδι, τόσο καλύτερα θα διατηρείται το χρώμα του. Όσο πιο 
πολύ πιέζετε ένα λουλούδι, τόσο περισσότερο θα αλλάζει το χρώμα του.

Συναρμολογήστε την πρέσα λουλουδιών χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενα στρώματα καφέ αυλακω-
τού χαρτονιού και άσπρου στυπόχαρτου. Τοποθετήστε τα λουλούδια μεταξύ του χαρτονιού και του 
στυπόχαρτου (δείτε την εικόνα). Σφίξτε τις βίδες πεταλούδα πάνω στην πρέσα. Αφήστε τα λουλούδια να 
ξεραθούν μέσα στην πρέσα. Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για να έχετε καλύτερα αποτελέ-
σματα με τα πιεσμένα λουλούδια σας.
• Προτού πιέσετε τα λουλούδια, αφαιρέστε προσεκτικά τους στήμονες με τη γύρη καθώς ενδέχεται να 
λερώσουν τα λουλούδια σας. • Τοποθετήστε τα λουλούδια σας είτε πλαγίως είτε να κοιτάνε προς τα 
κάτω. Απλώστε τα έτσι ώστε να είναι ανοιχτά και επίπεδα. Κόψτε τα κοτσάνια και κάντε επίπεδο το πίσω 
μέρος του λουλουδιού, έτσι ώστε το λουλούδι να είναι ακόμα πιο επίπεδο. • Αν τα λουλούδια είναι 
πολύ παχιά, όπως τα τριαντάφυλλα, αφαιρέστε τα πέταλα και πιέστε τα ξεχωριστά. Αφότου ξεραθούν, 
μπορείτε να τα κολλήσετε ξανά μαζί. • Σιγουρευτείτε ότι τα λουλούδια ή φύλλα δεν καλύπτουν το ένα 
το άλλο, καθώς θα κολλήσουν μεταξύ τους μόλις ξεραθούν. •Γενικά, τα μικρά λουλούδια θα στεγνώ-
σουν μέσα σε μία εβδομάδα. Κάποια ίσως χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο, αναλόγως την ποσότητα 
υγρασίας που υπάρχει μέσα στα λουλούδια. Μην τα αφαιρέσετε αν δεν έχουν ξεραθεί εντελώς. • Όταν 
τα φυτά ξεραθούν εντελώς, αφαιρέστε τα προσεκτικά χρησιμοποιώντας το τσιμπιδάκι.

1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πιεσμένα λουλούδια για να φτιάξετε νεραϊδένια φορέματα. Να θυμάστε να χειρίζεστε τα λουλούδια με προσοχή, καθώς είναι πολύ 
εύθραυστα και μπορούν να διαλυθούν εύκολα. Βγάλτε τις φιγούρες των νεράιδων από τη χάρτινη καρτέλα. Χρησιμοποιήστε το τσιμπιδάκι για να τοποθετήσετε τα πιεσμένα 
λουλούδια πάνω στη νεράιδα. Αν το σχέδιό σας έχει πολλαπλά στρώματα λουλουδιών και φυλλωμάτων, τοποθετήστε ένα στρώμα τη φορά.
2. Μετά την τοποθέτηση των λουλουδιών, ρίξτε μία μικρή ποσότητα κόλλας σε ένα ρηχό πιάτο ή δοχείο για εύκολη εφαρμογή. Εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα κόλλας με 
ένα πινέλο στο πίσω μέρος των πιεσμένων λουλουδιών, όπως φαίνεται στην εικόνα. Απλώστε την κόλλα όμοια για να βοηθήσετε να δημιουργηθεί ένα γερό κράτημα και 
να αποφύγετε να πέσουν πέταλα ή κομμάτια αργότερα. Μπορείτε να αφήσετε κάποιες περιοχές χωρίς κόλλα για να δείχνουν πιο ζωηρές.
3. Πιέστε τα λουλούδια απαλά πάνω στο σχέδιο με ένα χαρτομάντιλο και κρατήστε το για λίγα δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε το χαρτομάντιλο για να αφαιρέσετε τυχόν 
περισσευούμενη κόλλα.
4. Αφήστε τα τοποθετημένα λουλούδια να στεγνώσουν για τουλάχιστον 24 ώρες. Μόλις τα λουλούδια κολλήσουν, δεν μπορείτε να τα αφαιρέσετε.
5. Όταν τα λουλούδια στεγνώσουν, βάλτε λίγη κόλλα με γκλίτερ για να στολίσετε το φόρεμα της νεράιδας.
6. Διπλώστε τα πλαϊνά χαρτιά κατά μήκος των ποδιών και βάλτε τη φιγούρα πάνω στο σταντ για να φτιάξετε μία διακοσμητική νεράιδα. Μπορείτε να διπλώσετε τα φτερά 
για να φαίνεται ακόμα πιο τρισδιάστατη.
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