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DIY ÁZSIA | fantÁZSIA                                                                                                                                            4.         
 
Kedves Érdeklődő! 
 
A DIY ÁZSIA | fantÁZSIA című sorozatunkban a szabadidő kreatív eltöltéséhez kínálunk kézműves 
ötleteket Ázsia témakörben. Az inspirációnk forrása mindig egy adott műtárgy a Hopp Ferenc Ázsiai 
Művészeti Múzeum gyűjteményéből, aminek a nyomán könnyen elkészíthető kézműves alkotást 
mutatunk be. A minták egyszerűek, otthon is elkészíthetők, tetszés szerint továbbgondolhatók.  
 
Kellemes időtöltést kívánunk! 
 
 
HAJTŰ 
 
Inspirációnk forrása a távol-keleti hölgyek 
hajviseletének jellegzetes dísze, a hajtű, ami 
önálló műalkotásnak tekinthető. A hajtű 
hagyományosan viselőjének a társadalomban 
elfoglalt helyéről és családi állapotáról is 
árulkodott. Színének a ruházat színével illett 
harmonizálnia, díszítésében pedig gyakori 
motívumok a virágok és a pillangók. 
 
 
 
 
 
 
KÉSZÍTSD EL SAJÁT HAJTŰDET! 
Hozzávalók: bambusz „szendvicstű” vagy evőpálcika (ha egyik sincs otthon, akkor bármi más, ami 
alkalmas arra, hogy hajtűalap legyen); a díszítéshez lehet használni például gyöngyöt, selyemvirágot, 
pompont, régi gombot; a díszek rögzítéséhez ragasztópisztolyt és gyöngyfűződrótot javaslunk, de ezek 
hiányában cérna vagy szalag is megteszi, a lényeg, hogy stabilan rögzüljenek a díszek 
 
A bambusz szendvicstű/evőpálcika kellően vastag alap a hajtűhöz, de ha csak hurkapálca van otthon, 
akkor abból érdemes többet összefogni, egymáshoz erősíteni – hogy legyen tartása –, és figyelni arra, 
hogy ne legyen túl hosszú, mert akkor eltörik. A hajtűnek csak az egyik végét kell feldíszíteni, a többi 
része a hajban lesz. Haladók a bambuszpálca végét át is fúrhatják egy fúróval (a legkisebb fúrószárral), 
és akkor a lyukon átfűzött drótra lehet felfűzni a díszeket.  
 
TIPP1: PAPÍRVIRÁG 
A peónia – magyarul bazsarózsacserje – a kínai szimbolikában a tavaszt jelképezi; népszerűsége okán a 
virágok királynőjének is nevezik, s egyben az egészség szimbóluma is. Készíts virágot krepp-papírból és 
tűzd a hajtűd végére! 
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TIPP2: RUGÓ 
Ha találsz otthon apró rugót, és arra rögzítesz például „pillangót” – ami akár műanyag flakonból is 
kivágható –, akkor nagyon szép, rezgő hatást lehet elérni.  
 
LETÖLTHETŐ ANYAGOK (ötletek a virágdíszekhez) 
https://hoppmuseum.hu/…/1503/cikk_1503/Viragos_parkereso.pdf 
https://hoppmuseum.hu/…/ci…/Koreai_szimbolumtar_Novenyek.pdf 
 

https://hoppmuseum.hu/…/1503/cikk_1503/Viragos_parkereso.pdf
https://hoppmuseum.hu/data/cikk/1503/cikk_1503/Koreai_szimbolumtar_Novenyek.pdf?fbclid=IwAR2g71se1goUD54-0dtc961Fg9LGG3QeCo5vbXTAz7gqGlPesJ1ULvIS54g

