Tạo Ra Một Kiệt Tác
Làm Con Dấu và Giấy Gói
Của Riêng Bạn
Những gì bạn cần:
• Đế con dấu chẳng hạn như nắp hoặc nắp đậy
bằng nhựa, khối gỗ, hoặc bìa cứng dày

• Khay hoặc đĩa giấy

• Sticker có mặt sau bằng xốp (Hoặc, bạn cũng
có thể thử nghiệm bằng cách cắt các hình
dạng tùy biến từ các tấm xốp hoặc bìa cứng
dày và dán chúng lên đế con dấu của bạn.)

• Cuộn giấy dài được cắt thành độ dài hai hoặc ba
bộ (feet) để làm giấy gói, hoặc các miếng giấy
dày khác để làm dấu trang, thẻ quà tặng, v.v.

• Sơn keo
• Nước

• Khăn giấy

• Băng để giữ cho giấy phẳng
• Kéo

Để làm con dấu:
• Kéo lớp giấy phía sau của các sticker xốp ra để lộ mặt sau có
keo dính.
• Ấn mạnh các sticker lên một cái nắp, miếng gỗ, hoặc ống bìa
cứng. Sử dụng sự sáng tạo của bạn để tùy biến con dấu bằng
cách sắp xếp một thiết kế hoặc tạo ra các hình dạng của riêng
bạn bằng cách cắt các tấm xốp hoặc bìa cứng dày. Trẻ lớn hơn có thể lên kế hoạch sử dụng con dấu
để tạo lớp hoặc tạo hoa văn.
Để làm tấm mực đóng dấu:
• Trải một ít khăn giấy vào khay hoặc đĩa giấy và đổ một chút nước lên bề mặt.
• Thêm một lượng nhỏ sơn Sơn Keo vào khăn giấy.
Để làm giấy gói: Khi con dấu và tấm mực đóng dấu của bạn đã sẵn sàng, hãy đặt một tờ giấy dài
lên mặt bàn, dán các góc xuống để giúp giữ cố định. Ấn một trong các con dấu của bạn lên tấm mực
đóng dấu và sau đó lên giấy. Thử nghiệm với việc tạo ra các thiết kế và hiệu ứng tạo lớp khác nhau!
Bạn có thấy các hoa văn lặp lại không? Điều gì xảy ra nếu bạn trộn lẫn các màu sơn? Bạn có thể sử
dụng thứ gì khác để làm con dấu … có lẽ là một cái nĩa, máy nghiền khoai tây, hoặc thậm chí trái cây
và rau củ? Bạn có thể trang trí gì khác với con dấu của mình… có lẽ là một số thẻ quà tặng hoặc tờ
đánh dấu trang?
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