
עיצוב שולחן
ליאת נחמני

עלי המונסטרה הגדולים ישמשו 
כבסיס לצלחת. ישנם כמה גדלים 

לעלים אלו. הגודל הבינוני הוא הגודל 
שיתאים לצלחת גדולה.

פלייסמט

צלחות

חובקי מפיות

שולחן ליום הולדת באווירת פיות

על גבי העלה או על גבי צלחת בסיס 
לבנה נניח צלחת ורודה חלקה. 

אפשר גם לבחור צלחת יותר צבעונית 
עם דוגמאות של פיות ופרפרים. 

את המפיות הלבנות נחבוק בחובק 
צבעוני. נשתמש בגומיות שיער 

לילדות עם דוגמה מעניינת. אני 
בחרתי גומייה עם שובלי סרטים. 

על החלק הברזלי שעל הגומייה נצמיד 
פרפר מגנט, כך שאין צורך בשימוש 
בדבק. כמובן, אם אין מגנט או שאין 

בגומייה חלק ממתכת אפשר להדביק.
במקום פרפר אפשר לשלב פרח, 
כנפיים של פיה או כל אביזר אחר 

שמתאים לנושא. 
לילדות שאוהבות את הצבע הירוק 

אפשר ללפף ירק מסביב למפית 
ועליו לשלב את הגומייה. 
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איך מתחילים?
המיקום המושלם ליום הולדת פיות 
הוא הטבע. הנוף הטבעי של העצים 
והירק ייתן לנו את הרקע המתאים 

ליצירת העולם של הפיות.  
תפאורת השולחן תהיה כפר הפיות, 
המורכב מבתים של פיות ממוקמים 

בינות לפרחים ולירק. בצבעים נשלב 
מצד אחד טבע - ירוק וחום, ומצד 

שני צבעי בנות כמו ורוד או כל צבע 
עליז אחר. 

היחס בין הצבעים של הטבע לצבעי 
הוורוד תלוי מאוד בטעם האישי של 

הילדה. אני מאמינה שילדות צעירות 
יותר יעדיפו לשלב בעיצוב השולחן 

יותר ורוד מאשר ירוק.

אילו היינו יכולים להיות אורחים 
בתוך אחד מעולמות הדמיון של 

הילדים ולו לרגע קט, היינו בוודאי 
מגלים עולם קסום, גדוש בצבע, 
שמחה ויצירתיות. אין ספק שזה 

היה יכול להיות מסע מרתק. 
יום הולדת יכול לתת ביטוי 

לעולם הדמיון של הילדים. שתפו 
אותם בתכנון יום ההולדת שלהם 

ותתפלאו לגלות כמה רעיונות 
מבריקים הם ישלפו בהנף שרביט 

הקסמים. בואו נצא למסע הזה 
יחד איתם.
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הקסם
זה כל
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פיות
לא תמיד פשוט למצוא בובות קטנות 

של פיות שמתאימות לשולחן. לכן 
השתמשתי בבובה קטנה של מחזיק 

מפתחות שאליה הדבקתי כנפיים. 
את הכנפיים אפשר להשיג בחנויות 
יצירה. את הפיות נניח על השולחן, 

אפשר לייצב את הפיות בעזרת 
פיסת פלסטלינה.

בנוסף לכך, אפשר לתלות את 
הפיות עם חוטי דיג על ענפי העץ 
הסמוך לשולחן, וכך לתת הדמיה 

של פיות עפות. 

לכל ילדה נניח ליד הצלחת בקבוק 
שתייה עם תג פיות שנדפיס 

במחשב.

בתי פיות
נשתמש בקופסת קרטון ריבועית 

כבית. נגזור חלונות בכל מיני גדלים 
וסגנונות, וכן דלת כניסה.

אפשר לשלב קיסמים או גפרורים 
ולקשט את החלונות. 

הבית יכול להיות היצירה של הילדה. 
היא יכולה לצבוע או לרסס אותו, 
וכמובן לקשט לפי טעמה האישי.

את גג הבית ניצור מעלים של עץ 
שסק, שהם עלים יציבים עם הטיה 

אלכסונית ובגודל שמתאים לגג בית 
קטן. 

נקשור את קצות העלים יחד 
עם חבל יוטה. 

נשלב קופסאות מתנה לילדות, 
כאשר הקופסה מכילה פרס הקשור 
לפיות. את הקופסה נקשור בסרטים 

בצבעי יום ההולדת: משפחת 
הוורודים, שמנת וירוק תפוח. אפשר 

לשלב גם חום.

נקשור את קצות העלים יחד 

קופסת מתנה אישית

בקבוקי שתייה 

את העצים הסמוכים לשולחנות 
נקשט בפיות שמחוברות לענפים עם 

חוט דיג, וכדורי זכוכית מוארים בנרות. 
במקום כדורי זכוכית אפשר 

להשתמש בצנצנות. נחבר חבל יוטה 
לצנצנות וכך נתלה אותן על הענפים. 

חגיגה על העצים
בנוסף לכך, אפשר לתלות דמויות 

מדבקות של פיות עם כנפיים 
תלת-ממדיות. את הדמויות נחבר 

לבריסטול גזור בצורת שבלול 

ספירלה.
את הקפיץ שגזרתם חברו לענפים. 

הפיות הצבעניות יוסיפו הרבה 
עליזות לחגיגה. 
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היא יכולה לצבוע או לרסס אותו, 
וכמובן לקשט לפי טעמה האישי.

את גג הבית ניצור מעלים של עץ 
שסק, שהם עלים יציבים עם הטיה 

אבק פיות
לאבקת פיות נשתמש בנצנצים 
בכל צבע שתבחרו. את אבקת 

הפיות נשים בתוך צנצנות זכוכית 
קטנות שקונים בחנויות יצירה. 
את הבקבוקונים נשלב במרכז 

השולחן. 
בצורה יותר מקורית ולילדות 

שאוהבות צבע ירוק, אפשר גם 
להכניס את אבקת הפיות לתוך 

עלה גדול 
שישמש 
כנרתיק. 

נבחר עלה גדול כמו עלה עץ 
התאנה. את הנצנצים נשים 
במרכז העלה, ואת אצבעות 

העלה נאסוף ונקשור בחבל יוטה 
או רפיה. כל ילדה תקבל שק 

אבקת פיות אישי. 
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היא יכולה לצבוע או לרסס אותו, 

את גג הבית ניצור מעלים של עץ 
שסק, שהם עלים יציבים עם הטיה 

נקטוף פרחי בר שצומחים באזור 
ונשלבם בין בתי הפיות. 

תפקיד פרחי הבר בשולחן הוא 
להעניק משחק גבהים שייצור 

תחושה של איזון בין מרכיבי השולחן, 
לדוגמה: בתי הפיות הקטנים לעומת 

הטבע הסובב אותם. 

במסגרת אותו רעיון אפשר לשלב 
גם ענפים ארוכים וגמישים כמו ענפי 
הקיסוס. בגלל היותם גמישים, אפשר 

ליצור עיגולים והתפתלויות שנהדק 
בעזרת חוט ברזל או דבק טייפ ובכך 
נעצים את התחושה של תלת-ממד 

בשילוב הבתים בסביבה הטבעית

תוספת ירק ופרחי בר
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