
עיצוב 
ליאת נחמני

 הפרח 
בגני

יש שקוראים לנו פרחי משי 
ויש שסתם קוראים לנו פרחים 
מפלסטיק, ולפעמים יש אפילו 

שירחיקו לכת ויכנו אותנו 
פרחים מתים. 

מעולם לא התיימרנו להחליף את 
הפרח החי, כי אין כמו פרחים חיים. 
אבל גם אתם תסכימו איתנו, אחרי 

קריאת המדור, שלפעמים אנחנו לא 
פחות חשובים ואפילו נחוצים. 

נעים להכיר, פרחים מלאכותיים.
פרחים חיים עומדים אצלי במרכז 

הבמה. לכן גם בסדנאות הבת-
המצווה שאני מעבירה אנחנו 

יוצרות עם פרחים חיים. אבל לא 
מזמן פנתה אליי אימא שביקשה 

שהבנות ייצרו בסדנא דווקא 
בפרחים מלאכותיים. כך יצרנו 

מפרחים מלאכותיים כתר בסגנון 
וינטג' שמשמש גם כסרט לשער. 

היתרון בפרחים המלאכותיים הוא 
ברור: תוחלת חיים ארוכה. כך 

הבנות יכולות ליהנות מיצירתן 
לאורך זמן. 

הכנת אביזרי שיער ביצירה ביתית, 
מלבד החיסכון הכספי שבדבר, 

מאפשרת לנו גם חוויה מהנה עם 
הילדים ויכולת אין סופית של 

דגמים וסגנונות.

מה ואיך?

חומרים:
סרט באורך קצת יותר  ♥

קצר מקוטר הראש
גומי באורך של כ-5 ס"מ  ♥
חתיכת בד כותנה ♥
חתיכת בד יוטה ♥
פרחים מלאכותיים ♥
מעט סרט תחרה לקישוט ♥
פנינים ♥
חוט ברזל ♥
דבק חם ♥

בוחרים סרט ומוסיפים לו חתיכה 
קטנה של גומי כדי ליצור סרט 
גמיש. את הגומי אפשר לחבר 

באמצעות דבק חם או בתפירה 
ליצירת סרט חזק יותר. 

כתר פרחים

גוזרים חתיכת בד כותנה וחתיכת 
בד יוטה בצורת אליפסה בגודל 

הרצוי.
מדביקים את בד הכותנה בצד 

התחתון של הסרט. 
השימוש בבד הכותנה כפול: הוא 

מחזק ומחבר את בד היוטה לסרט, 
והוא נוח למגע ובכך מונע את גירוי 

העור מבד היוטה המחוספס.

מעל בד הכותנה נדביק את בד 
היוטה, כשבין שני הבדים עובר 

הסרט. 

על גבי בד היוטה נדביק בדבק חם 
6-4 פרחים, תלוי בגודל הפרחים 

ובגודל הסרט שאנחנו רוצים.

מוסיפים בין הפרחים סרט תחרה 
ופנינים לקישוט. 

את הפנינים שמוסיפים בתוך 
הפרחים עצמם מדביקים בדבק 

חם. 
הפנינים שמוסיפים בין הפרחים 
זקוקות להגבהה. לכן משחילים 

אותן בחוט ברזל תחילה, מלפפים 
את קצה החוט ומדביקים. 

את הסרט אפשר ללבוש גם 
בצורת כתר בסגנון וינטג' אופנתי, 

מתאים מאוד לילדות גדולות. 
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חומרים:
צמיד ברזל סרגל מתקפל ♥
סרט סאטן  ♥
מעט בד יוטה ♥
סרט תחרה ♥
פרחים מלאכותיים ♥
פנינים לקישוט ♥
דבק חם ♥
דבק דו-צדדי שקוף ודק ♥

קורסאז' 

מדביקים בדבק דו-צדדי סרט 
סאטן לאורך רוב הסרגל.

כדי לדעת עד היכן מדביקים, יש 
למדוד לפי גודל ליפוף הסרגל 

סביב הזרוע ולהשאיר סרט מיותר 
משני הצדדים לקשירה. הקשירה 

למעשה היא רק ליופי, ולכן אפשר 
גם להדביק את הסרט לאורך כל 
הסרגל בדיוק ולא להשאיר סרט 

לקשירה. 
מדביקים בדבק חם רצועות תחרה 

ויוטה, ומעליהן מדביקים את 
הפרחים והירק.

מדביקים על גבי צמיד הברזל דבק 
חשמל לבן, כדי לבודד את הצבע 

העז של הסרגל. במקום זה אפשר 
לרסס את הסרגל. 

nliat2010@gmail.com ,055-6688872 אשמח לענות על כל שאלה ולייעץ | ליאת נחמני

יש דרכים שונות להכנת קורסאז'. לפעמים אני משתמשת 
בצמידי פנינים, בגומיות, בסרטים ועוד. 

לקורסאז'ים לילדות אני אוהבת להשתמש בפטנט של הסרגל 
המתקפל, מכיוון שהוא מתאים את עצמו בדיוק לכל רוחב זרוע ומונע 

הסתובבות והתהפכות של הקורסאז'.

הטיפ של 
ליאת

סטיילינג מבחוץ פנימה

מגיע לך
  סטיילינג אישי

חפשו אותי בפייסבוק - "קנקן סטיילינג"

אני מזמינה אותך ללמוד ביחד 
איך להתלבש נכון, 

להיראות טוב ולהרגיש נפלא
מתאים לימי פינוק וכיף, הכנה לדייטים, 

להריון ולאחר לידה, ארועים ושמחות, 
שינוי תדמית עסקית ועוד...

שלך
ברוריה ברטלר
052-8797878
odedbruria@walla.com

זה הזמן לגלות 
את היֹוִפי 
הגלּום ִּבפִנים 

דן
ת 

רי
ש

או

לקביעת תור: 050-8727869
www.rinanachshon.co.il

רחוב המלך ג'ורג' 5 ירושלים, מרכז "ליבי"
אוטובוסים: 7, 7א, 32, 38, 74, 75, 78, 78א, 103, 267, 209, 211

22, 13, 34, 17, 71, 72, 19, 19א, 77, 77א

רינה נחשון
טיפול טבעי בגב 

וברצפת האגן

"לאחר חמישה
מפגשים חלפה עצירות
של שנים."

"לאחר שני טיפולים
אצל רינה חלף לי 
כאב הגב כליל."

"לאחר ארבעה
מפגשים בוטל התור

לניתוח."

אצל רינה נחשון

רינה נחשון
טיפול טבעי בגב
וברצפת האגן
שילוב של שיטת פאולה
ותרפיית קרניוסקרל

אצל רינה נחשוןאצל רינה נחשוןאצל רינה נחשוןאצל רינה נחשון
עכשיו הזמן לטיפול 

מפגשים בוטל התור
לניתוח."

עכשיו הזמן לטיפול 

מפגשים חלפה עצירות
של שנים."

בס"ד
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