
Καλωσ ιρκατε ςτον 4ο Ετιςιο 
Διαγωνιςμό τολιςμοφ Μπάλασ!!!

Σο κζμα του φετινοφ διαγωνιςμοφ είναι λευκό 
χάρτινο ςουβζρ με ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ.

Ψθφίηετε 4 μπάλεσ με 5,3,2,1 ψιφουσ κακϊσ και 
τθ χειρότερθ μπάλα... Κομψά «χρυςό 

βατόμουρο»...

Σθμείωςθ: Οι μπάλεσ παρουςιάηονται με τθ ςειρά που 
εμφανίςτθκαν ςτο διαγωνιςμό για ακριβζςτερθ ςφγκριςθ των 
αποτελεςμάτων...



Ζνα παιδί μετράει τα άςτρα
Ξφλινα παρακυρόφυλλα που ανοιγοκλείνουν, 

ηωγραφιςμζνα με ξυλομπογιζσ το τηάκι, το καλάκι, και 
το δϊρο. Κολλθμζνο χάρτινο αγόρι και άςπρθ γάτα με 

επζνδυςθ μαλλιοφ. 

Το χριςτουγεννιάτικο δζντρο, το αςτζρι και ο φιόγκοσ 
είναι από πολφχρωμα χαρτιά και κορδζλεσ.

Πίςω θ νφχτα με πανςζλθνο και τθ ςκιά του Άγιου 
Βαςίλθ να περνά με το ζλκθκρο από μπροςτά...



Αςτζρι origami
Το ςουβερ ζχει κοπεί ςε ςχιμα αςτεριοφ με 

τζςςερισ ακτίνεσ και ζχει επικαλυφκεί με 
αςθμί χαρτί.

Από ζξω μπρόσ και πίςω αςτζρι από λεπτό 
χαρτόνι ςε κόκκινο και λευκό μοτίβο. 

Λεπτομζρεια κρεμάςματοσ: διάφανθ χάντρα 
με «κουκίδεσ χιονιοφ». 



πιτάκι μπρελόκ/κόςμθμα κινθτοφ
Το ςουβερ ζχει κοπεί και αποτελεί τουσ τοίχουσ 

του ςπιτιοφ. 

Προςτζκθκε ςκεπι και όλο το ςπίτι είναι 
επικαλυμμζνο με αςθμόςκονθ και αςθμί 

λεπτομζρειεσ.

Ζςωτερικάϋφζγγει φωσ που δε ςβινει ποτζ, 
παρά μόνο όταν τελειϊςουν οι μπαταρίεσ...

think green..



Χαμόγελο του παιδιοφ Con
Στο ςουβερ ζχει κολλθκεί το ςιμα του 

χαμόγελου του παιδιοφ μπροσ πίςω.

Στθν πίςω μεριά αναγράφεται:
«Για κάκε ψιφο που μου δίνετε  προςφζρω 

0,50 Ευρϊ ςτο χαμόγελο του παιδιοφ»

ΥΓ: Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ψθφοφορίασ ο διαγωνιηόμενοσ 

διλωςε ότι θ διλωςθ ιταν αλθκισ...



Ο Δοφρειοσ Ίπποσ 
Το ςουβερ ζχει καλυφκεί με τθν τεχνικι του 

ντεκουπάη. 

Είναι ανάγλυφο και το ςχζδιο είναι το ίδιο 
μπροσ πίςω. Παςπαλιςμζνο με χρυςόςκονθ 
και γραμμζνο με χρυςό το 2013. Οι χρυςζσ 
λεπτομζρειεσ του αλόγου εξζχουν από τον 

υπόλοιπο καμβά 

Κρζμεται από χρυςι κλωςτι και καρϊ 
φιόγκο.



πίτι ςτο χιονιά
Το ςουβερ ζχει κοπεί ςε κυκλικό ςχιμα. 

Η μπάλα είναι βαμμζνθ μαφρθ και το 
ςπιτάκι ςτθν μπροςτινι όψθ είναι 

κολλθμζνο, φτιαγμζνο από χαρτί, με 
παράκυρο μπαγιζτα.

Πίςω όψθ: Αυτοκόλλθτα χρυςά 
αςτεράκια και χριςτουγεννιάτικο 

δζντρο.



Σο 2012 δεν υπάρχει  πια, 
το πάτθςε το τρζνο..

Άγιοσ Βαςίλθσ ςε χιονόμπαλα οδθγάει 
τρζνο που διαπερνά το 2012 και φζρνει το 

2013 με φόρα.

Το ςουβζρ ζχει καλυφκεί με κόκκινο χαρτί 
και αναγράφεται με χρυςά γράμματα το 

2012. 

Πινακίδα του τρζνου χειρόγραφο το νζο 
ζτοσ 2013.



Καμαροφλα μια ςταλιά
Καταςκευι από χαρτόνι μακζτασ. Παρακυρόφυλλα 
με κουρτίνεσ με δαντελωτζσ λεπτομζρειεσ, Μζςα ι 
ζξω  -όπωσ το πάρει κανείσ- ζχει χάρτινα ςφννεφα 

με χιόνι από χάντρεσ, ανάγλυφα βουνά ςε διάφορα 
επίπεδα... ςτο βάκοσ το ςουβερ.

.
Φζρει μθχανιςμό φωτιςμοφ με χειροκίνθτο 

ςπρϊξιμο μπαταρίασ για να φωτίηει το βράδυ...

Λεπτομζρεια κρεμάςματοσ, χάντρεσ και ανάγλυφο 
ςτρόγγυλο χαρτόνι...



Δεντράκι ΜοΜΑ
Κυβικι καταςκευι από πολφχρωμα ξυλάκια. 

Εςωτερικά δεντράκι καταςκευαςμζνο από το 
ίδιο υλικό ςτθριγμζνο ςε φελλό. 

Το ςουβζρ αποτελεί το πάτωμα ενϊ ο πίςω 
τοίχοσ  είναι από ανάγλυφο χαρτόνι

Περιζχει  φωτιςμό με διακόπτθ για τθ νφχτα.

Λεπτομζρεια κρεμάςματοσ: Διπλι αλυςίδα.



Ο χαρταετόσ
Το ςουβζρ ζχει βαφτεί κόκκινο και ζχει 

παςπαλιςτεί με πραςινόςκονθ.

Ζχει ουρά από κόκκινθ κορδζλα και ξφλινα 
μικρά ζλατα, κακϊσ και χρυςά και κόκκινα 

γκι. 

Μπροςτινι όψθ πράςινα ξυλάκια 
οδοντιάτρου, πίςω όψθ κυλινδρικά ξυλάκια 

κόκκινα και μπεη.



Σο ζλατο
Το ςουβζρ ζχει κοπεί ςε ςχιμα ζλατο. 
Τριςδιάςτατθ καταςκευι βαμμζνθ με 

ανάγλυφο πράςινο χρϊμα, παςπαλιςμζνο με 
πραςινόςκονθ.

Στα κλαδιά ζχει ελαφρό χιόνι και κρζμονται 
χάντρεσ ςε διάφορα χρϊματα από κάκε 

κλαδί. 
Ο κορμόσ είναι βαμμζνοσ καφζ ενϊ το αςτζρι 

είναι από το ίδιο υλικό με το ςουβζρ, 
βουτθγμζνο ςε χρυςόςκονθ...  



Η νιφάδα low budget

Σο ςουβερ ζχει κοπεί ςε ςχιμα νιφάδασ 
χιονιοφ.

Κρζμεται από κόκκινο κορδόνι.



Santa’s Bus
Σο ςουβερ ζχει καλυφκεί με κόκκινο 

γλαςζ χαρτί και είναι το μπροςτά 
μζροσ του λεωφορείου. 

Οι ρόδεσ είναι από ηαχαρωτά και τα 
χιόνια και θ εξάτμιςθ απο βαμβάκι.. 

Οδθγόσ αγιοβαςιλάκι και δωράκια 
κολλθμζνα, παςπαλιςμζνα με 

χρυςόςκονθ.
Λεπτομζρεια: Πινακίδα «St. Claus  Bus 

Stop”
Για τθ νφχτα μπλε φωτάκια με 

μπαταρία...



Σο εορταςτικό μινυμα 
τθσ Αναςτάςεωσ?@!?

Σο ςουβερ ζχει καλυφκεί με γαλάηιο φφαςμα και καρϊ ροη-
λευκι κορδζλα. Μπροσ πίςω ξφλινεσ χάντρεσ ςε ςχιματα 

λουλουδιϊν και ζνα περιςτζρι φζρει τυλιγμζνο πάπυρο με 
το μινυμα:

2 περιςτζρια ζρχονται και φζρνουνε ευχζσ

Ο λοι ςασ να γιορτάςετε με γζλια και χαρζσ.

1 όμορφο ξεκίνθμα να ζχει θ χρονιά

3 χιλιάδεσ όνειρα να βγοφν αλθκινά.



Ροβανιζμι
το χωριό του Άθ Βαςίλθ

Ξφλινο διαμπερζσ πλαιςιο που από τθν 
πίςω πλευρά ζχει κολλκεί το ςουβζρ 

επενδυμζνο με τθ νφχτα και τα αςτζρια.

Μπροςτά ςε διάφορα επίπεδα δεντράκια 
από γυαλιςτερό χαρτόνι, ςπιτάκι και ο Άθ 

Βαςίλθσ με το ςάκο με τα δϊρα...



Σο ςουβερ ζχει δφο όψεισ. Ροη Naughty 
«αγιοβαςιλάκι» και πράςινοσ μπεκρισ 
‘Αγιοσ Βαςίλθσ με slogan “It’s the most 

wonderful time for a BEER”

Μπροσ και πίςω δεν ζχει καμία ςθμαςία, 
γιατί τι άλλο να ηθτιςει κανείσ;

Εικονογραφθμζνο γράμμα 
ςτον Άθ Βαςίλθ



Σα καμπανάκια
Μία άρτια ηυγιςμζνθ ονειροπαγίδα με το ςουβερ 

να αποτελεί ςτιριγμα τθσ, παςπαλιςμζνο με 
αςθμόςκονθ και κολλθμζνο κάκετα το 2013. 

Κρζμονται μικρζσ κόκκινεσ, αςθμί και διάφανεσ 
μπαλίτςεσ με ςχζδια νιφάδασ.

Λεπτομζρεια κρεμάςματοσ:
πουά αςτζρι κόκκινο-λευκό.



Σα smarties
To ςουβζρ είναι βαμμζνο χρυςό παςπαλιςμζνο 

με χρυςόςκονθ. Πάνω κολλθμζνα smarties ςε 
αλλθγορικοφσ ςχθματιςμοφσ

Εμπρόσ: Λουλοφδια για το νζο ζτοσ που ανκίηει
Πίςω: ςχθματίηουν πολφχρωμα το 2013

Λεπτομζρεια κρεμάςματοσ: Μια κίτρινθ 
πεταλοφδα απο τςόχα που πλθςιάηει τα 

λουλοφδια. τθν γαλάηια κ
ορδζλα αναγράφεται με χρυςό «Χρόνια 

Πολλά»



Thank you!


