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Adventni vrtiljak
POTEK DELA

1. Delo začnemo z obema 
lesenima krogoma. Na 
vsakem od njiju poišče-
mo sredino in s šestilom 
narišemo krog premera 
5 cm – to bo mera, do kod 
bomo lepili palčke. Sledi 
risanje zvezde z dva-
najstimi kraki. Razdalja 
med posameznimi kraki 
naj bo enakomerna.

2. Sedaj so na vrsti krajše 
sladoledne palčke. Z 
vrtalnim strojem v vsako 
od 24-ih zvrtamo luknjo, 
ki je od roba oddaljena 
1,5 cm.

3. Sledi lepljenje 12 lesenih 
palčk na krog. Preluknja-
ni del palčk je obrnjen 
izven kroga. Pri lepljenju 
pazimo, da so palčke ena-
komerno porazdeljene.

4. Drugi krog položimo na 
prvega in ju združimo s 
ščipalkama – tako bomo 
lahko natančno porav-
nano zalepili drugih 12 
palčk.

5. Nastali osnovi odstrani-
mo ščipalke in z vrtalnim 
strojem na sredini obeh 
krogov zvrtamo luknjo.

6. Sledi priprava 24 lončk-
ov. S pomočjo vrtalnega 
stroja vsem 24 lončkom 
izvrtamo po dve luknji, 
skozi katere bomo 
namestili palčke za cake 
popse. Luknje morajo 
biti malce širše, kot je 
debelina palčk, da bodo 
kozarčki ves čas vrtenja 
pravilno obrnjeni. Pri 
vrtanju plastike upo-
rabimo ozke svedre za 
modeliranje, ki ne lomijo 
plastike. 

7. Po dva in dva lončka 
združimo s palčkami za 
cake popse.

8. Skozi oba kroga na sre-
dini namestimo daljšo 
palčko za ražnjiče.

9. Zdaj bo naš vrtiljak začel 
dobivati podobo. Sledi 
namreč nameščanje vseh 
12 parov lončkov med 
oba kroga. Po potrebi 
nanesemo malo lepila 
med lesenimi palčkami 
in palčkami za sladoled. 

10. Sestavimo še dva stran-
ska nosilca za vrtiljak. 
Za vsak nosilec potrebu-
jemo štiri lesene palčke 
za sladoled (dolžine 20 
cm) in eno leseno palčko 
dolžine 15 cm. Sestavimo 
črko A takšne dolžine, 
da se bo vrtiljak lahko 
prosto vrtel. Pri sestavi 

daljših palčk nanese-
mo nekoliko lepila in 
ojačamo vez s preostalo 
15 cm dolgo palčko ter 
vse skupaj povežemo z 
razcepkom.

11. Tako nastali nosilec v 
obliki črke A povežemo 
s palčkama za ražnjiče. 
Nato palčko na sredini 
kolesa povežemo na eni 
in drugi strani z zgornjim 
delom nosilca.

12. Sledi samo še okrasitev 
vrtiljaka – in oštevilčenje 
vsakega kraka.

13. Seveda pa ne smemo 
pozabiti pripraviti vse-
bine za posodice – vanje 
lahko namestimo listke s 
spodbudami za adventni 
čas, prostora pa je tudi za 
kak sladek priboljšek.

Opomba: višina vrtiljaka je 42 cm, 
polmer 37 cm.

POTREBUJEMO:
 v 26 lesenih palčk za slado-

led (dolžine 15 cm)
 v 8 lesenih palčk za slado-

led (dolžine 20 cm)
 v 3 palčke za ražnjiče
 v 12 palčk za cake popse
 v 2 lesena kroga (premera 

17 cm)
 v svinčnik
 v ravnilo
 v šestilo
 v ščipalki
 v vrtalni stroj
 v lepilo
 v 24 plastičnih lončkov
 v 2 razcepka
 v številke
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