
Cum sa decorezi o agendӑ 

Ai nevoie de: 

-o agenda (cu coperta tare) 

- o bucata de material  

- dantela (pentru decoratul copertii, si o bucata scurta si subtire pentru magnetul de 

inchidere a agendei) 

- flori decorative (sau orice decoratiune care va place: fluturi, nasturi, litere, etc.) 

- o perla sau “diamant”pentru mijocul florii 

- o bucata de metal subtire pentru a atrage magnetul (eu am taiat CU GRIJA o bucata din 

lama de la cutter pentru ca e f subtire) 

- un magnet si o piesa decorativa pentru magnet  

- lipici stick, pistol de silicon 

- foarfeca 

 

 Cel mai bine e sa incepeti cu coperta din spate:puneţi lipici pe toata suprafaţa si 

asezaţi cu grija materialul, lipind şi ȋntinzȃnd din interior spre exterior  (ca sa iasa drept). 

 Eu am folosit un lipici stick, ce se numeste”extreme”, pentru ca este un fel de 

“superglue” stick, dar si cu lipici simplu e  ok. 

  



 

 
Se pune lipici si pe “cotorul” agendei, si apoi pe coperta principala lipim intai bucata de 

metal (lama) apoi materialul apoi lipim dantela decorativa.   

 



 

Se taie apoi din material pana la latimea copertii: 

 

Si se lipesc colturile (aici daca nu aveti un lipici stick bun, puteti folosi pistolul de silicon) 

 



Dupa ce ai lipit colturile ca in imagine, se lipeste restul materialului (vezi poza atasata) 

 

Apoi, pe coperta din spate (interior) se lipeste dantela pentru inchiderea agendei ca in poza, 

si se pune lipici pe toata suprafata copertii interioare, si se “acopera” cu ultima foaie din 

agenda (eu inchid agenda dupa ce o asez putin, pentru ca agenda sa faca presiunea pentru 

a se lipi uniform). 

 

 

 

 



Acelasi proces se repeta pentru coperta din fata: 

 

Si se lipeste si dantela decorativa impreuna cu materialul. Apoi se intinde lipici pe toata 

suprafata copertii interioare si se lipeste pe prima pagina a agendei (ca la coperta din 

spate). 

 

 

 

 

 

 



Va ramane ca in poza: 

 

Bucata de material care a ramas nelipita se taie (sa ramana cam 1,5 cm), se pune lipici (sau 

silicon cald) si cu grija se impinge in interiorul”cotorului” agendei -eu am folosit varful 

foarfecei pentru a-l impinge in interior (in cazul in care”cotorul” e foarte lipit si nu se poate 

adauga materialul in interior, il puteti indeparta de agenda tot cu ajutorul foarfecei);  

 daca la aceasta parte folositi pistolul de silicon sa aveti mare grija! 

 

Va ramane asa: 



 

Se pune apoi magnetul peste lama de pe coperta (care e sub material) si se lipeste cu 

pistolul de silicon dantela subtire, ca in poza: 

 

Si apoi se lipeste decoratia pentru magnet de dantela (poate si ceva metalic, nasture, ceva 

de plastic,etc).  

Si in ultimul rand se lipesc celelalte decoratii (eu am pus 3 flori cu un “diamant”in mijloc): 



 

Si e gata! 

 

Multa pace! 

 

 

  


