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מובייל פרפרים

להכניס את האביב לתוך הבית ,במובייל יפיפה וקל להכנה

לפני שנים ביקרתי את אחותי המתגוררת
במכסיקו ,בדיוק בזמן הזה – תחילתו של
האביב .היא אמרה לי" :בואי ,חייבים לנסוע
לעיר הפרפרים!" .לא הבנתי למה היא
מתכוונת – עיר הפרפרים??? נכנסנו לאוטו,
נסענו ונסענו ונסענו ...עד שנגלה בפנינו
מחזה בלתי נתפס ומרהיב ביופיו .עצרנו את
המכונית ויצאנו החוצה ,נדהמות למראה
עינינו :היינו מוקפות מכל עבר בכמויות
עצומות של פרפרים כתומים כחולים ,שצבעו
את הנוף בצבעים עזים .פרשנו שתינו את
הידיים לאוויר ונהנינו מהתחושה העדינה
והמופלאה של רפרופי הכנפיים שלהם על
העור שלנו .אחותי סיפרה לי שלמקום קוראים
"עיר הפרפרים" ( ,Valle de bravoלמי
שמזדמן) .בכל שנה בתקופת האביב ,מגיעים
למקום מיליוני פרפרים ,מכל רחבי יבשת
אמריקה ,לכמה ימים של התכנסות לשם
הזדווגות ,לפני שהם חוזרים למחוזותיהם.
לעולם לא אשכח את החוויה הפרפרית
המיוחדת במינה .מאז – פרפרי האביב הם
תזכורת לתחושת הקסם והקשר לעולמות
פילאיים ,ובכל אביב אנחנו ממלאים את
ביתנו במוביילים של פרפרים בכל הצבעים.

ההכנה
 .1החישוק
לוקחים את הענף או הנצר ,יוצרים עיגול
בגודל הרצוי ומלפפים את הקצוות מסביב.
והנה חישוק לתפארת.

 .2הכנת פרפרים
לוקחים יריעת צמר ,מסמנים את מרכזה
באצבע יד אחת ,את הקצה הימני מקפלים
מעל עד המרכז .חוזרים על הפעולה עם
הקצה השני .לבסוף מכווצים את המרכז
ליצירת הפרפר.

חומרים
 7יריעות בצבעים שונים של צמר רך (מרינו)
באורך של  12ס"מ בערך.
 7חצאי מנקי מקטרות בצבעים שונים.
ענף דק (קוטר  6-4מ"מ ,אורך  100-80ס"מ)
או ענף נצרים באותן המידות.
 10חוטי רקמה בצבע אחד ,באורך של  50ס"מ.
מעט חרוזים קטנים.
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 .3מחושים
לוקחים מנקה מקטרות ,מקפלים אותו ל,2 -
בכפל מכניסים את הפרפר המכווץ .מלפפים
את המשושים סביב עצמם  3פעמים .את
קצוות מנקה המקטרות מסובבים פנימה,
ליצירת מראה של מחושים.

עד ליצירת ספירלה מרהיבה וצבעונית.

ניתן לצפות גם בוידאו

 .5תליית הפרפרים
מסדרים על השולחן את הפרפרים לפי סדר
התלייה .לכל פרפר נקשור חוט רקמה בקשר
פשוט כפול ("קשר סבתא") .לשדרוג ,ניתן
להוסיף חרוז בגובה אחיד.
עתה ,נתלה את הפרפרים על החישוק.
הפרפר הראשון הוא הגבוה ביותר ,ובחלוקה
שווה בגובה יורד נתלה את שאר הפרפרים,

כיצד להכין את המובייל שלב אחרי
שלב – כנסו לאתר היצירה " 2ידיים –
יצירה מהטבע להורים וילדים" בכתובת
 , VERED.LEAP.CO.ILלשונית אדם
עולם ,קוד כניסה .2245
לכבוד הולדת האתר 15 ,הנרשמים
הראשונים יקבלו בחינם ערכת חומרים
להכנת מובייל הפרפרים ,בדואר
ישירות לביתם.
עד לפעם הבאה ,אביב מלא
בפרפרי קסם.
שלכם ,ורד

 .4תליית החישוק
לוקחים  3חוטי רקמה ,קושרים אותם ב3-
מקומות תוך יצירת משולש שווה צלעות.
אוספים את החוטים לגובה שווה ורצוי
ויוצרים לולאה לתלייה.
רוצה לראות את הסרטון בטלפון החכם?

ורד סבילה כהן מנהלת גן אביב ,גן ולדורף
בהוד השרון ,ומקימת האתר " 2ידיים",
אתר יצירה מהטבע להורים וילדים.
.aviv.kids@gmail.com
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