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Świąteczne prezenty wcale nie muszą być
drogie. Za to mogą płynąć prosto z serca!

Zebraliśmy tutaj parę pomysłów, dzięki którym,
wyczarujesz dla swoich bliskich najpiękniejsze

świąteczne podarunki.

Nasze pomysły prezentowe to instrukcje,
wraz ze zdjęciami o różnych poziomach

trudności do wykonania. Mamy nadzieję, że
będziesz się świetnie bawić przy ich

tworzeniu! 

- Katalog Marzeń

Radość to taka rzecz, którą mnożysz
przez rozdawanie innym...



1. Domowy piling w trzech wariantach
2. Świąteczne mydełko zapachowe
3. Musujące kule do kąpieli
4. Świąteczny Aniołek makrama
5. Gry planszowe DIY
6. Drewniane ozdoby domowe
7. Świąteczny likier słony karmel
8. Świąteczny likier piernikowy
9. Wieniec świąteczny

Spis treści



-cukier ok. szklanka
-olej kokosowy nierafinowany (2 łyżki)

-olejek eteryczny pomarańczowy
-starta skórka cytryn

-sok z polówki cytryny

Domowy piling w trzech wariantach 
Lista potrzebnych składników:

Cytrynowo - pomarańczowy

Kawowy
- cukier ok. szklanka

-szklanka świeżo zmielonej kawy
-olej kokosowy nierafinowany (2

łyżki)



-cukier ok. szklanka
-płatki suszone róży

-olejek eteryczny lawendowy
- olej kokosowy nierafinowany (2

łyżki)

Piling to bardzo zdrowy zabieg 
dla skóry wykorzystywany 

np. w salonach SPA
Naturalne składniki to jego

dodatkowy atut!

Różano-lawendowy



Wszystkie
przygotowane

składniki (w
zależności od 

 przepisu) umieścić
w jednym naczyniu. 

Połącz wszystkie
składniki dokładnie

mieszając, aż do
powstania

grutkowatej masy.

Powstały piling
przelej do ozdobnych

słoiczków.
Twój pachnący 

i naturalny prezent
DIY jest gotowy!



Świąteczne mydełko
zapachowe

Lista potrzebnych składników:

-kilka kostek białego mydła
-kilka łyżek mleka
-kilka łyżek miodu

-suszone plastry pomarańczy
-cynamon w proszku, cynamon w laskach

-goździki
-tarka, garnuszek, miska do gotowania w

kąpieli wodnej
-dowolna foremka w ulubionym kszałcie



Świąteczne mydełko to
idealny przykład, jak

zmienić zwykły przedmiot
w niezwykłą

niespodziankę!



Mydło zetrzyj na tarce
przełóż do garnuszka

i dodaj kilka łyżek
mleka. Mieszankę
rozpuszczamy w

kąpieli wodnej, ciągle
mieszając. Gdy masa
będzie płynna, dodaj:
cynamon w proszku 

oraz miód.

W międzyczasie ułóż
w foremce: suszoną

pomarańczę
 i cynamon w

dowolnie wybrany
sposób.

Wlej roztopioną
mieszankę

do przygotowanych
foremek. Poczekaj, aż

ostygnie i stężeje.
Twoje świąteczne

mydełka są gotowe!



-soda oczyszczona
-kwas cytrynowy

-suszone płatki nagietka lekarskiego
-barwnik pomarańczowy

-hydrolat neroli 
-cynamon

 -olejek pomarańczowy 
-olej kokosowy

Musujące kule do kąpieli

Lista potrzebnych składników:

Musujące kule do kąpieli to prezent,
który dostarczy chwile pełne

odprężenia



Do dużej miski wsyp:
250 gram sody

oczyszczonej oraz
kwas cytrynowy.

Dokładnie wymieszaj.
Do powstałej masy
dodaj pokruszone
płatki oraz 50 ml

każdego z olejków. 

Dodaj barwnik oraz
cynamon i zacznij

ugniatać masę
dłońmi. Następnie

spryskaj ją
hydrolatem, aż do
uzyskania lepkiej

konsystencji (ok.13
razy)

Z powstałej masy
uformuj dwie półkule
 i mocno ściśnij je ze

sobą. (Możesz to zrobić
za pomocą specjalnej
formy). Tak powstałe

kule przykryj ręcznikiem
papierowym i pozostaw
na noc do wyschnięcia.



Dowolnie: 
-gruba włóczka, cienkie

linki, sznurki
-nożyczki

- 

Świąteczny Aniołek Makrama

Lista potrzebnych Rzeczy:

Aniołek makrama to doskonała
ozdoba choinkowa 



Dużą część wybranego
materiału złącz w gruby
pasek tak jak na zdjęciu

podglądowym.

Przez jedną z nici w zgięciu
przełóż kolejną,

dodatkową, tak by
stworzyć "zawieszkę".

Następną przewiąż przez
całość, tworząc skrzydła. 

zobacz zdjęcie.  

Wyciągnij
delikatnie dwie nici
z całości, będą one

stanowić nogi.
Zaciśnij dodatkowe
części i przytnij w

odpowiednim
miejscu. Zobacz

zdjęcie. 



Gry planszowe DIY
Lista potrzebnych rzeczy:

-deseczki
-kolorowe mazaki, marker

-szablon wybranej gry

Świetne na wieczór w gronie
najbliższych!



Na kawałkach
desek wyznacz

czarnym mazakiem
szablon wybranej

gry.

Pokoloruj resztą
mazaków obszar, na

którym będzie
rozgrywać się

zabawa. (Opcjonalnie
w grze: "mini twister"

możesz za pomocą
pinezki przytwierdzić

kartonową
wskazówkę. 

W grze "warcaby"
lub "kółko 
i krzyżyk"

pionkami mogą
być np.: koraliki.



Drewniane ozdoby domowe
Lista potrzebnych rzeczy:

-gruby pień drzewa
-piła ręczna

-pastele 

Taki prezent stanie
się piękną 

i wielofunkcyjną
ozdobą każdego

domu



Przepiłuj pień w
równych ok. 2-

centymetrrowych
odstępach, tak, by
powstały owalne

podkładki pod
wybrany wzór.

na przygotowanych
drewnianych

podkładkach za
pomocą pasteli

namaluj wybrane
wzory.

Używając innych
kolorów, namaluj na

pozostałych
kawałkach resztę

wzorów. 
Twój świąteczny

prezent jest gotowy!



-0,5 l czystej wódki
-500 ml śmietanki kremówki 30%
-puszka kajmaku „krówka” (510 g) 

-łyżeczka soli himalajskiej

Likier słony karmel

Lista potrzebnych składników:

Domowy likier to idealny
świąteczny prezent, jednak

pamiętaj (!) -to niespodzianka tylko
dla pełnoletnich



Do miski wlej kajmak
oraz śmietankę

 i dokładnie
wymieszaj. Kiedy

masa będzie jednolita
dodaj resztę
składników.

Udekoruj butelkę
świerkową gałązką,  

szyszkami lub
innymi wybranymi
ozdobami. Przelej

do niej gotwy likier.

Gotowy alkohol 
 włożyć na noc do
lodówki. Podawać
schłodzony. Likier
można trzymać w

lodówce do 3
tygodni. 



Likier pierniczkowy 

Lista potrzebnych składników:

-200 ml whisky
-200 ml czystej wódki

-puszka mleka kondensowanego
-przyprawa piernikowa 

- gorzka czekolada, kakao
-goździki, cynamon, miód 

-sitko, ozdobna butelka



Przygotuj wszystkie
składniki.

Czekoladę rozpuść w
kąpieli wodnej i dodaj do

niej 3 łyżki kakao,
przyprawy oraz miód.

Do powstałej jeszcze
ciepłej masy dodaj

mleko
kondensowane

i dokładnie
wymieszaj. Poczekaj,

aż masa ostygnie
 i dodaj do niej

alkohol.

Powstałą mieszankę
przelej przez drobne

sitko dwa razy.
Nalewka prawie
gotowa, zostało

tylko przelać ją do
ozdobnej butelki!



Wieniec świąteczny 

Lista potrzebnych rzeczy:

-gotowa forma na wieniec
-pistolet do ciepłego kleju,

ciepły klej 
-ozdoby do wieńca: orzechy

różne rodzaje, wstążki,
suszone owoce, świąteczne

dekoracje

Ozdobny wieniec doda
świątecznej magii w

każdym domu!



Przygotuj wszystkie
potrzebne rzeczy.

Rozgrzej klej 
i wedle swojego
uznania zacznij

ostrożnie ozdabiać
szkielet wieńca.

Kiedy większość
ozdób znajdzie się

już na miejscu
możesz również
dodać gustowną

kokardę.

Tak powstały
wieniec będzie

roztaczał
świąteczną

atmosferę w
każdym domu!



Będzie nam bardzo miło, jeśli pokarzesz na
Facebooku lub Instagramie Twoją wersję

prezentów DIY. Koniecznie oznacz nas pod
zdjęciem! :)

Wesołych Świąt!

Dziękujemy za przeczytanie
naszego ebooka!


