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Materiāli kurus saņemsi: šablonus -  spārnu, korpusa, galvas ar pagarinājumu – kakliņu, vienu 200 gr
A4  papīra lapu, līmplēvi 51x21,  lentīti dekora iekāršanai. 
Darba veikšanai vēl  nepieciešams zīmulis, dzēšgumija, šķēres.
1. Spārnu un galvas ar pagarinājumu – kakliņu šablonus uzliec uz A4 lapas, apvelc kontūras un ar
šķērēm izgriez. 
2. Uz līmplēves kreiso (balto) pusi uzliec  divu spārnu, korpusa, divus galvas šablonus ar pagarinājumu
– kakliņu,  apvelc kontūras un ar šķērēm izgriez. 
3. Korpusa šablonam atdali  līmplēvi no pamatnes  2 cm  platu maliņu, pamatni nogriez, uzliec ar līmi
klāto malu uz labās puses( balto perlamutra) līmplēves malu līdz 2cm platumā  un saspied kopā, iegūsi
konusam līdzīgu figūru. 
4. Vienam no divām galvas līmplēves šabloniem atdali līmplēvi no pamatnes un salīmē kopā ar otru
galvas šablonu, ja kopā liekot figūras radušās  liekās malas ar šķērēm  tās nogriez. 
5. Vienai no galvas šablona pagarinājuma - kakliņu,  atdali līmplēvi no pamatnes un nogriez pie
galvas pamatnes. 
6. Liec  līmplēves galvu uz konusa   šaurākās augšējās malas vidus punkta un vienu līmējošo
pagarinājuma - kakliņu pielīmē konusa aizmugurē otru līmējošo  galvas pagarinājuma - kakliņu
pielīmē konusa priekšpusē. 
7. Abiem no līmplēves izgrieztajiem  spārniem atdali līmējošo daļu no pamatnes un  līmējošās puses
salīmē kopā. Ja gadījušies gaisa burbulīši, tos izlīdzini izspiežot gaisu ar pirkstu galiem no  figūras
vidus uz malām.  Ja  līmēšanas procesā radušās liekas malas,  nogriez tās ar šķērēm.  
8. Tad no līmplēves atgriezumiem izgriez 8 cm garu un 5mm  platu strēmeli, atdali līmējošo daļu no
pamatnes. Pieliec spārnus pie konusa aizmugurējās daļas (tur kur ir redzama  konusa savienojuma
līnija)  pie augšējās malas  ar  līmplēves strēmeli pielīmē spārnus pie konusa.
9. Lai izgatavoto egles rotu varētu iekārt eglītē nostiprini lentīti, atdali otrai galvas pusītei līmplēves
daļu no pamatnes, ieliec lentītes galus  līdz galvas vidum  un  abas puses saspied kopā. 
10. Otru  lentīti apsien izveidotajam eņģelim  ap kaklu,  sienot veidojot tauriņu. 
11. No līmplēves atgriezumiem vari izdekorēt eņģeli  pēc savām vēlmēm un patikas. 

Baltā papīra  eņģeļa šablonus  ar līmi salīmē kopā pēc iepriekšējā apraksta un iegūsi  eņģeli, kas  rotās
tavu māju svētkos. 




















