
Saulėgrąžos 

Darbas daromas iš spalvoto popieriaus juostelių. Imamas A4 lapas ir sukarpomos vienodo storio juostelėmis 

(apie 0,5 cm). Juostelės skirtingais būdais sukamos ant virbalo ir šukų. Vėliau klijuojamos tarpusavyje. 

Jums reikės: skirtingų spalvų A 4 formato popieriaus lapų (pasirinkite storesnius, gražiau matysis popieriaus 

linkis ir tvirtesnis paveiksliukas bus). Taip pat klijų, virbalo, šukų, dantų krapštuko ir žirklių. 

Darbo eiga:  

Rugiai. Vieną rugio varpą sudaro 7 vnt. susuktų juostelių. Sukti reikia taip: pirmus apsukimus sukti ant 

virbalo, vėliau perkelti ant šukų. Užmauti ant vieno dantuko ir vynioti popieriaus juostelę taip, kad apimti 

vis naują šukų dantuką. 

 

Kad visi suktinukai būtų vienodi skaičiuokite dantukus, o galiuką suklijuokite taip, kad liktų ūsas. 

  

Šviesiai žali lapeliai.  Vieną lapelį sudaro 7 vnt. susuktų juostelių. Sukimo principas jau kitas. Pirmus kelis 

kartus apsukame aplink virbalą ir perkeliame ant šukų dantukų. Viena pusė yra plečiama ir sukama vis 

aplink naują šukų dantuką, kita pusė paliekama ten pat. Galas suklijuojamas. 

 

Tamsiai žali lapai. Sukimo principas yra kaip rugių, tik nuėmus nuo šukų pirštai reikia palenkti, kad būtų 

tolygiai lenkti (mėnulio formos). Vieną lapą sudaro 7-8 lapeliai. 

Ramunės: Balti žiedlapiai sukami kaip šviesiai žali lapeliai. Vienai ramunei reikia 10 žiedlapių. Ramunės 

viduriukas sukamas taip: paimkite geltoną popieriaus juostelę ir  vieną šoną smulkiai sukarpykite. Tuomet 

visą juostelę susukti ant dantų krapštuko. Galą priklijuoti, kad neiširtų. Po to pirštais praskleisti sukarpytas 

smulkias juosteles. Prie viduriuko priklijuoti baltus žiedlapius. Čia reikės kantrybės kiekvieną žiedlapį 



prispaudus palaikyti, kol gerai prilips. 

 

Saulėgrąžos: Saulėgrąžų žiedlapiai sukami, kaip žali lapai. Jų kiekis priklausys kokio dydžio bus viduriukas. O 

viduriukas sukamas taip: reikės sukarpyti 3-4 juodas juostelės. Karpoma viena pusė ir tankiai. Pirmosios 

juostelės turi būti 0,5 cm pločio. Nesukarpytą juostelės pusę tempkite klijais ir sukite ant dantų krapštuko. 

Reikia, kad viskas tvirtai susiklijuotų ir neiširtų. Kai susuksite 3-4 juosteles 0,5 cm, imkite juostelę 0,8 cm ir 

sukarpykite vieną pusę, bet gilesniais įkirpimais. Ją ištepkite klijais ir susukite ant kitų. Galą priklijuokite ir 

išskleiskite pirštais. Jei matysite, kad viduriukas mažas imkite vėl 0,8 cm juostelė ir pratęskite.  

Prie viduriuko klijuojami geltoni žiedlapiai. 

Kai padarysite visas dalis, sukomponuokite ir priklijuokite prie storo kartono lapo. 


