
עיצוב
ליאת נחמני

עם תום האביב ותחילת הקיץ, עת 
מאלמים אלומים בשדה, יצאנו 
גם אנו ללקט. אך לא שיבולים 

באמתחתנו, כי אם פרחי העונה. 
לרגל חג הביכורים קלענו את 
הפרחים לכתר ססגוני ומלבב 
שבכוחו לשמח לב כל ילדה. 

חווייתי, יצירתי ופשוט להכנה.

אלגנטי וכפרי
אפשר לעצב כתרים בשני סגנונות: 
כתר בסגנון אלגנטי, שבו נשלב את 

פרחי הליזיאנטוס בלבן ובוורוד, 
וכתר הכפרי עם פרחים ממשפחת 

החרציות בצבעים עליזים וססגוניים. 
מכיוון שלפרחים בכתר אין מקור 

מים, נבחר פרחים שתוחלת חייהם 

ארוכה גם אם אינם מחוברים 
למקור מים. החרציות ופרחי 

הליזיאנטוס יתאימו למשימה, מה 
גם שאינם שוקלים הרבה ובכך לא 

מכבידים על ראש הילדה. 
הכתר מתאים גם לימי הולדת, 

לשושבינות או לכלה, ולכל 
אירוע משמח.

כתרים
לקשור לך 

קורסאז' לדש הבגד
אפשר להצמיד לדש השמלה 

קבוצה קטנה של פרחים, שניים-
שלושה סוגי פרחים חתוכים 
לאורך של כ-5 סנטימטרים 
ומלופפים יחדיו עם פלורל 

טייפ. בוחרים באותם הפרחים 
שהשתמשנו לכתר, כך שיתאימו 

לצבעים ולסגנון. 
את קבוצת הפרחים מצמידים 

לבגד בעזרת סיכת ביטחון.

שהשתמשנו לכתר, כך שיתאימו 

קורסאז' לדש הבגד
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טיפ להארכת חייו של הכתר:
אפשר להכין את הכתר באותו יום ואף יום לפני כן, ולשמור 
במקרר תוך כדי התזת מים כל כמה שעות לשמירת הטריות.

מחברים שני חוטי ברזל על ידי 
קיפול שני החוטים זה בזה. את 
הגודל בודקים על ראש הילדה.

יוצרים בסוף חוט הברזל לולאה 
שתשמש כסוגר.

2
לאחר שחותכים את הפרחים 
כשלושה סנטימטרים מראש 

הפרח, מצמידים לחוט הברזל 
פרח אחד או יותר (תלוי בגודל 
הפרחים ובעובי הכתר שאתם 

מעוניינים ליצור), ועם פלורל טייפ 
מלפפים את הגבעול צמוד לחוט.

מומלץ לכסות את אזור הלולאה 
בפלורל טייפ כדי להימנע 

מדקירות חוט הברזל.

מוסיפים פרח נוסף כך שראשו 
יגיע לתחתית ראש הפרח 

הקודם, ומלפפים גם אותו. 

3

מומלץ לכסות את אזור הלולאה 

4

מחברים שני חוטי ברזל על ידי 

1

סיכה לראשכתר פרחים

פרחים לכתר כפרי:
2-1 ענפים של פרחי  ♥

חרציות (כל ענף מכיל 
כ-4-3 ראשי פרחים)

1 -2 ענפים של פרחי אסטר ♥
ענף פרחי בבונג ♥
ענף סולידגו ♥

(פרחים אלו אפשר 
למצוא גם בשדות בר)

פרחים לכתר אלגנטי:
פרחי ליזיאנטוס ♥
אפשר להוסיף ירק  ♥

לפי הצורך

חומרים נוספים:
2 חוטי ברזל ♥
פלורל טייפ ♥
מזמרה או מספריים ♥

באותה השיטה נכין סיכה לילדות 
הגדולות יותר. את הסיכה נצמיד 

לראש בעזרת סיכות סבתא. במקרה 
זה נשתמש בחצי מחוט הברזל, תלוי 

באורך הסיכה. 

אפשר גם ללפף את הכתר סביב כל הקֹוקס. 
במקרה זה משתמשים בחצי מאורך הכתר.

אם יש לכם אירוע קטן ואינטימי או אירוע גדול ומורכב, ואתם מתלבטים על גוונים, סגנון ועצוב 
בכלל, אשמח לענות על כל שאלה, לכוון ולייעץ בפינת הטיפים שבמדור, נשתמע בשמחות : )

nliat@gmail.com :ליאת נחמני | טלפון: 055-6688872 | מייל

הטיפ 
שלליאת
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