
 

Adventni koledarji –naredi sam 

(trgovina Merkur) 

Koledar, ki ga naredite sami, ima veliko prostora za sladkarije kot tudi različna presenečenja, 

ki se skrivajo pod okenčki vsakega dneva. Dovolj prostora pa bo tudi za vse dodatne 

okrasitve. 

Če ste pomislili, da potrebujete za izdelavo adventnega koledarje veliko pripomočkov ali da 

vam bo to vzelo preveč časa, ste se zmotili. Prav tako pa se ustvarjanja adventnega koledarja 

lahko lotite skupaj z otroci in kakovostno izkoristite skupen čas. 

Pripomočki 

• kos belega kartona za plakate, velikosti 48 x 48 cm 

• 16 papirnatih valjev različnih dolžin in premerov (od kuhinjskih brisač, WC papirja…) 

• fotokopirni papir bele barve 

• prosojni papir 

• 6 pol fotokartona (DIN A4) v dveh različnih odtenkih zelene 

• pola rdečega fotokartona (DIN A4) 

• 3 kosi ostankov blaga, velikosti 10 x 10 cm 

• 3 lesene kroglice premera 3,5 

• 3 kose klobučevine v različnih odtenkih rdeče, velikosti 20 x 28 cm (v trgovini povprašajte 

po filcu) 

• 3 perlice 

• 3 trakove iz kosmatega blaga, dolžine 13 cm in širine 1 cm 

• 24 samolepilnih zvezdic 

• ostali pripomočki: svinčnik, ravnilo, škarje, lepilo, šestilo, iglo, nit za šivanje, pisane barvice, 

24 presenečenj (5 naj jih bo zavitih v poseben papir), vata, pisalo za folijo 

Čas izdelave: eno popoldne 

Postopek izdelave 

https://www.merkur.si/prosti-cas/ustvarjalni-program/satulje-in-leseni-ustvarjalni-dodatki/
http://www.merkur.si/prosti-cas/ustvarjalni-program/papir-filc-pena-krep
http://www.merkur.si/prosti-cas/ustvarjalni-program/perle
https://www.merkur.si/delavnica/delavniski-pribor/merila/ravnila-in-letve/
https://www.merkur.si/catalogsearch/result/index/?cat=237&q=%C5%A1karje
http://www.merkur.si/gradnja/lepila-in-tesnilne-mase-za-dom/lepila-za-dom
http://www.merkur.si/aparati/likanje-in-sivanje/dodatki-za-sivalne-stroje


 



 



 
1. korak: Papirnate valje zavijte v bel papir. Na vsaki strani naj bo papir za 3 cm daljši od 

valja. Ta ostanek narežite na resice, premažite jih z lepilom in prilepite na notranjo stran 

valjev. 

2. korak: Na zelen papir narišite jelke v treh različnih dimenzijah. Priporočamo, da te izrežete 

in jih uporabite kot nadaljnje šablone. Namreč skupaj potrebujete 16 kosov jelk. 

3. korak: Drevesa nalepite na sprednjo stran valjev. Namig: med sušenjem jih pripnite s 

sponkami za papir. 



 



 



 
4. korak: Na rdeč papir s šestilom narišite dva kroga, ki naj imata premer 18 cm. Prerežite ju 

na pol in vsako polovico prelepite z ostanki blaga (potrebujete le tri polovice, eno pa 

zavrzite). Ko se blago ustrezno pritrdi in lepilo posuši, obrežite ostanke blaga. Vsak polkrog 

zvijte v stožec in zlepite. Končna odprtina mora imeti premer 8 cm. Na konico stožca nalepite 

leseno kroglico. 

5. korak: Filc zrežite na 28 cm dolge in 12 cm široke trakove. Potrebujete tri trakove. Vsak 

trak 3 cm pod vzdolžnim robom naberite z dvojno nitjo, ki jo po nabiranju zavozlajte. S tem 

ste oblikovali plaščke. Te položite na stožčaste figure 

  

6. korak: Za kapice je potrebno iz filca izrezati tri polkroge premera 16 cm. Vsak polkrog 

zlepite v stožec, njihova odprtina pa naj ima premer 4 cm. Na konice stožcev prišijte po eno 

perlico. Kapice je sedaj potrebno prilepiti še na lesene kroglice. Na robove kapice nalepite 

trak kosmatega blaga. Na lesene kroglice pa z barvicami narišite še obraz. 



 



 



 
7. korak: Na hrbtno stran kartona za plakate narišite zvezdo in jo izrežite. Ta naj bo dovolj 

velika. Nanjo boste prilepili vse prej narejene elemente. 

8. korak: Izrezana drevesa nalepite na zvezdo, tako da je pred »gozdom« še vedno dovolj. 

prostora za »palčke« in 5 paketkov presenečenja. Valje glede na velikost drugih presenečenj 

napolnite s svilenim papirjem. Nanj položite darila in jih skrijte s kosi vate. Tri presenečenja 

pa skrijte pod palčke. 

9. korak: Samolepilne zvezdice oštevilčite s pisalom za folijo (od 1 do 24) in jih prilepite na 

drevesa, palčke in pakete. 

Adventni koledar za velike 

Pripomočki 

• 24 papirnatih valjev različnih dolžin in širin (od kuhinjskih brisač, WC papirja…) 



• 3 pole modrega fotokartona 

• 3 pole darilnega papirja v različnih modrih odtenkih 

• kos modrega kartona za plakate, velikosti 48 x 48 cm 

• srebrni trak za darila, dolžine 1,5 m in širine 4 cm 

• trak iz tila, dolžine 80 cm in 10 cm 

• srebrna vrvica, dolžine 1 m 

• 2 poli svilenega papirja, velikosti 50 x 70 cm 

• 24 samolepilnih zvezdic 

• ostali pripomočki: svinčnik, lepilo, črno pisalo za folijo, 24 presenečenj 

Čas izdelave: 2 uri 

Postopek izdelave 

 

http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/razno/aranzerski-material
http://www.merkur.si/gradnja/lepila-in-tesnilne-mase-za-dom/lepila-za-dom


 



 
1. korak: S svinčnikom na fotokarton obrišite valje in jih izrežite. Kroge boste potrebovali za 

zapiranje teh valjev. 

2. korak: Valje zavijte v bel fotokopirni papir, na vsaki strani pa pustite za 3 več papirja. 

Tega nato narežite na resice (zarežite v papir), resice premažite z lepilom in prilepite na 

notranjo stran valjev. 

3. korak: Iz kartona za plakate izrežite zvezdo. Šablono lahko najdete na internetu ali pa jo 

narišete sami. Ta pa mora biti tako velika, da boste kasneje nanjo lahko prilepili vseh 24 

valjev. 



 



 



 
4. korak: Valje razvrstite v zvezdo. Najdaljšega postavite na sredino, ostale pa razvrstite po 

velikosti. 

5. korak: Okoli vsakega valja ovijte srebrn trak za darila. Dodajte mu tudi trak iz tila in 

vrvico. Valj s trakovi dekorirajte po lastni izbiri in ustvarjalnosti. 

6. korak: Svilen papir natrgajte na 24 koščkov, ki naj bodo veliki 10 x 10 cm. Zmečkajte jih 

in nalepite na kartonaste kroge, ki ste jih prej obrisali. Robove krogov pustite proste. V valj 

vstavite majhna, a prikupna darilca in jih zaprite s pripravljenimi krogi, ki so oblikovani kot 

pokrov za valje. 



 
7. korak: Samolepilne zvezdice oštevilčite od 1 do 24 in jih nalepite na pokrove. 

Adventni koledar za velike 

Pripomočki 

• debela pletena vrvica, dolžine 4 m 

• 20 enobarvnih papirnatih serviet 

• 4 vzorčaste papirnate serviete 

• ozek darilni trak, dolžine 2 m 

• ostali pripomočki: 20 majhnih presenečenj za vsak dan v tednu, 4 večja presenečenja za 

nedelje oz. 24. december 

Čas izdelave: 30 minut 



Postopek izdelave 

 



 



 
1. korak: Oba konca pletene vrvice zavozlajte v približno 10 cm dolgi pentlji oz. zanki. Med 

zanki zavežite 23 navadnih vozlov. Ti bodo kasneje preprečevali premikanje vrečk. 

2. korak: Razgrnite papirnate serviete, na vsako položite po 1 presenečenje in servieto zavijte 

v mošnjiček, tako da bo darilo popolnoma skrito. Ovijte jo s 50 cm dolgim kosom ozkega 

traku za darila in zavežite. Konce traku zavežite v zanko. Konce traku močno potegnite po 

robu škarij in jih nakodrajte. 

3. korak: Po 1 paketek namestite med vozle, ki ste jih oblikovali na pleteni vrvici. 



 
4. Korak: Pleteno vrvico z darili sedaj s pomočjo oblikovanih zank obesite na steno. 

Povzeto po knjigi Advent in božič 


