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Na dzisiaj prygotowałam Wam opis wykonania kaktusa w doniczce – efektownej 

dekoracji przestrzennej  z tekturki. 

Potrzebne materiały: 

 cienka tekturka lub kartka z bloku technicznego (ja wykorzystałam okładkę z 

zeszytu oraz tekturowe opakowanie po chusteczkach higienicznych – wybrałam  

takie materiały, bo ich kolorystyka idealnie  pasuje do wykonania kaktusów); 

 mała doniczka lub pudełko np. po kremie, jogurcie, itp.; 

 klej, nożyczki, pisaki, kredki, itp.,  oraz coś do wypełnienia doniczki np. kamyki, 

piasek, itp. 
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 Tak wyglądają moje „kaktusy” - ten większy „rośnie” w ceramicznej doniczce, a 

mniejszy w pudełku po kremie (pudełko owinięłam  tekturką falistą - pudełko i 

tekturkę widzicie na zdjęciu poniżej).  

 



Kaktusy można wykonać na dwa sposoby. 

Sposób nr 1. Z koloroego kartonu należy wyciąć elementy A i B (kształt kaktusa) – te elementy  

możecie również wyciąć  z teturki  i ozdobić ja z dwóch stron, według własnego uznania - niżej 

zamieściłam zdjęcia z inspiracjami). Następnie należy te elementy naciąć wzdłuż lini środkowej 

(tak jak zaznaczyłam na zdjęciu) i nasunąć część A na część B w miejscu nacięcia – kaktus 

gotowy   

Sposób nr 2. Należy wyciąć  4 elementy wykorzystując kolorowy karton lub ozdobić tekturkę 

według własego uznania (tym razem tylko z jednej strony),  zagiąć wzdłuż lini przerywanej i 

następnie skleić części ze sobą (klejem smarujemy stronę nie ozdobioną), tak jak jest opisane na 

zdjęciu – czyli część 1 z 1; 2 z 2; 3 z 3; itd. – kaktus gotowy. 

Oczywiście  kaktusy można zrobić z większej ilości elementów  - ja tego większego kaktusa 

zrobiłam z 6 elementów. Małego kaktusa zrobiłam sposobem nr 1, a większego sposobem nr 2.  

Polecam sposób nr 2 - „roślinki” są bardziej stabilne, łatwiej je „zamontować” w doniczce,  i 

według mnie  prezentują się zdecydowanie lepiej, sposób nr 1 warto wykorzystać robiąc  

miniaturową wersję kaktusa (np. „posadzoną do doniczki” wykonanej z rolki po papierze 

toaletowym).  

Jeśli macie doniczkę - wystarczy „kaktusa” w niej umieścić i zasypać piaskiem/ kamykami i 

postawić w wybranym miejscu.   Doniczkę dla „kaktusika’ możecie wykonać samodzielnie z 

dowolnego pudełka (np. po produktach spożywczych, drogeryjnych, itp.), które ozdobicie 

według własnego pomysłu.  

Moi Drodzy,  myślę że taka dekoracja może być dobrym pomysłem na prezent dla mamy na 

Dzień Matki (przyponinam – 26 maj)  

Poniżej zamieściłam zdjęcia (ze strony Pinteres), które na pewno zainspirują Was do twórczej 

pracy – zdjęcia 1 -4 przedstawiają schematy kaktusów.  

Bardzo Was PROSZĘ przysyłajcie zdjęcia swoich prac, które wykonaliście w czasie 

kwarantanny – chciałabym  zrobić wirtualną wystawę  

Załączam  linki  do strony z filmikiem z prostym wezłem makramowym - jeśli macie w domu  

kolorowe sznureczki - zachęcam do ćwiczenia wiązań makramowych oraz wykonania 

‘stokrotkowej” bransoletki. 
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