
 

Készítsd el saját életfa-kereszted  
 és fogd munkára magad. Alkoss!

  Nagypéntek – festés, színezés, préselés

Indulj anyagbeszerzésre!

• Vékonyabb és vastagabb ecsetek
• Színes vízfesték, és színes ceruzák, ceruzafaragó
• Pici edények víznek és festéknek
• Újságpapír vagy lemosható műanyag abrosz
• Vonalzó és 1 mm vastagon fogó fekete vagy barna filctoll
• A takarításhoz nagyobb vizes edény egy jókora szivaccsal

 Készítsd elő a munkaterületet!
 

• Teríts ki az újságpapírt vagy a lemosható műanyag abroszt  
 magad elé az asztalra.
• Jöhet a festék, az ecsetek, és a vizes edény.
• Legyen kezed ügyében egy száraz szivacs,  
 ha véletlenül lecsöppenne a festék.
• Köss magad elé egy kötényt!

Kezdődhet a munka!

 1. lépés: A kivágott kereszten lévő pontokat az 5. ábrán képen látható  
 módon kösd össze!

 
• A vonallal ne szaladj túl a ponton!
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 2. lépés: Fesd le világos barna színű vízfestékkel a kivágott keresztnek  
 azt az oldalát, amelyen Jézus teste (más néven a KORPUSZ) van!

 3. lépés: Fesd le színes vízfestékkel vagy színezd ki színes ceruzával  
 az előzőleg virágokat és a faleveleket!

 

 

• Óvatosan húzd a vonalat! Ne szaladj ki a vonalból! 
• Festésnél használj alátétnek újságpapírt. 
• Vigyázz a ruhádra és munka után moss kezet!

 4. lépés: Száradás után a kivágott darabokat tedd be holnapig egy vastag  
 könyvbe, vagy üveglap alá, hogy tökéletesen kisimuljon!
 
 5. lépés: Fess piros temperával apró vércseppeket a kezek, a lábak és a  
 szív valamint a fej környékére.



 

• Ez a művelet csak a teljes száradás után végezhető el! (min. 3 óra)
• Vigyázz, hogy a kivágott darabokat a huzat el ne vigye!
• Hogyan történjen a szárítás? Tedd ki fényre és levegőre a kivágott 

dolgokat. 
• Hogyan préseljünk? Amikor már teljesen száraz, akkor két üveglap 

közé is betehetjük a dolgokat. De alkalmas erre a célra néhány nehéz 
könyv is, amely biztosan van a háznál.

Várlak benneteket holnap is kézműveskedni, amikor összeállítjuk az életfa-keresz-
tünket!


