
Emlékdoboz 

Alj készítése:   

Egy kartont kivágunk a melléklet alapján. Csomagolópapírral mindkét oldalát beborítjuk, 

szélére fehér színű papírpálcát ragasztunk. Egy, a kartontól kisebb átmérőjű, de legalább 30 

cm magas edényre helyezzük a kartonlapot. A karton lyukain keresztül átfűzzük a 24 

tartópálcát úgy, hogy felfelé (kétharmad) és lefelé (egyharmad) is álljanak. 

Oldal elkészítése: 

Az emlékdoboz felállítósorát készítjük el: a lefelé álló tartópálcákkal dolgozunk. Kiválasztunk 

egy tetszőleges tartópálcát, a felül lévő részén megjelöljük, hogy tudjuk, honnan indultunk. A 

tartópálcát az 5. felfelé álló tartópálca mögé vezetjük. A felesleges pálcavéget levágjuk és a 

kartonra ragasztjuk. Minden alul lévő tartópálcával a leírtak alapján járunk el. 

Egy 49x12 cm-es lapot kivágunk a vékony kartonpapírból. A két rövidebbik végét 5 cm-es 

átfedéssel összeragasztjuk vagy összetűzzük. Ez lesz az emlkédobozunk sablonja. 

Az oldalt 4 kör kétszálas gyűrűfonással, a kör végén sorzárással készítjük. Majd következő 

körben 1 új fonószálat beillesztve, háromszálas gyűrűfonással fonunk, a kör végén 

sorzárással. Ez után a három fonószálat elvágjuk a tartópálca mögött, és eldolgozzuk a 

fonásban. Minden tartópálca mellé behelyezünk 1-1 fonószálat. A dobozunk oldalát 

ferdefonással fonjuk, amíg tartanak a pálcáink. A fonószálakat (első 3 kivételével) levágjuk a 

tartópálcák mögött, és eldolgozzuk őket a fonásban. 

A következő körben a 3 megmaradt fonószállal háromszálas gyűrűfonással fonunk, 

sorzárással. A kör végén a jobb oldali, azaz 3. fonószálat elvágjuk a tartópálca mögött, és 

eldolgozzuk a fonásban, majd 1 körben kétszálas gyűrűfonással dolgozunk úgy, hogy a 

tartópálcákat kissé befelé döntve tartjuk. A kör végén a fonószálakat elvágjuk és eldolgozzuk 

a munkánkban. 

A következő lépés, hogy a tartópálcákat minden következő tartópálca mögött elvezetve lefelé 

hajtjuk. (Mint ahogy a perem tartópálca eldolgozásánál szoktuk készíteni.) 

Újra függőlegesbe állítjuk a tartópálcákat. Két új fonószálat behelyezve, 3 körben kétszálas 

gyűrűfonással folytatjuk a fonást. A 3. kör végén a fonószálakat elvágjuk a tartópálca mögött, 

és eldolgozzuk a munkánkban. 

Perem készítése: A tartópálcákat a következő tartópálca tövéhez hajtva beragasztjuk. 


