
 

Titkos üzenetek készítése 

 

A könyvkötő céh ládája nem csak a mesterségükre utal, hanem arra is jó példa, hogyan 

tudták régen elrejteni a fontos iratokat vagy a pénzt. Sokszor nem is annyira a fejlett 

technika, hanem a leleményesség számít, hogy jól álcázzunk valamit. 

 

Próbáltál már üzenetet hagyni úgy, hogy csak az lássa, aki ismeri a titkot? 

 

Mutatunk néhány egyszerű trükköt, amikhez speciális eszközökre sincs szükséged.  

 

 

 

 

1. Tükörírás 

 

A feladat nehézsége, hogy úgy kell megírnod az        

üzeneted, hogy egy kis tükröt teszel a papír mellé         

és írás közben csak a tükörben lévő feliratot nézed.         

Akinek szól az üzenet, Ő is csak egy tükör         

segítségével tudja majd elolvasni.  

 

 

 

 

 

 

2. Rejtett írás 

 

Ennél a titkosírás fajtánál a kész üzeneted nem is látszik          

a papíron addig, amíg valaki fel nem fedi.  

Írd a papírra visszal (gyertyával) a szöveget! Ezután        

filctollal vagy festékkel színezd át az egész lapot, majd a          

viasz víztaszító tulajdonságának köszönhetően láthatóvá     

válik az üzenet.  
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3. A rejtett írások mellett akár titkos rajzot is küldhetsz a barátaidnak. Ha kíváncsi 

vagy, hogyan tudsz mágikus képeslapot készíteni, kövesd az itt leírt lépéseket. 

 

Amire szükséged lesz: 

- Fehér és színes papír 

- stiftes ragasztó  

- ceruza 

- olló 

- vonalzó 

- filctoll 

- irattartó fólia 

 

A mágikus üdvözlőlap elkészítése lépésről lépésre:  

 

1. A fehér papíron rajzold meg a képeslapod belsejét.  

 

Rajzolj két téglalapot (10 x 8 cm). Az első 

téglalap tetejére rajzolj egy 1,5 cm-es 

sávot. A másik téglalap két szélére pedig 

1-1 cm-es sávot.  

 

Az első téglalapod lesz a kártyád belső, 

titkos üzenete, ezt rajzold meg fekete 

filccel.  

 

Vágd körbe mind a két téglalapot, a plusz 

sávokkal együtt.  

 

 

 

2. A színes papírodon vágj ki egy 3 x 8 cm-es 

téglalapot és a képeslapod keretét is. A keret a 

képen látható módon legyen kettéosztva: a bal 

oldala 8 cm széles és 10 cm hosszú, a jobb oldala 

9 cm széles és 10 cm hosszú. A bal oldali 

téglalapba egy 1 cm-rel kisebbet is rajzolj, amit 

majd szintén ki kell vágnod. 

 

 

3.  

Vágd ki a darabokat, 

hajtsd össze középen, 

és hajts be a jobb 

oldalon egy 1 cm-es sávot. 

2 



 

 

4. A minta nélküli fehér téglalap két 

szélét hajtsd be, ragasztózd be felül és 

ragaszd be a színes (zöld) keretbe a képen 

látható módon. Csak a széleket ragaszd 

össze!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A fóliából vágj ugyanakkora darabot, mint a 

mintás fehér papírod és a felső részükön 

ragaszd össze, majd ragaszd rá a kisebb (zöld) 

téglalapot is. 

A fóliát hajtsd rá a papírodra és másold át a 

mintát (szivecskét), de a titkot, ami bele van 

írva, azt ne! Majd az alap papírodon színezd ki 

a mintát és írj bele még üzenetet, ha 

szeretnél. 

 

6. Végül az így kapott képeslapot helyezd be a 

keretbe úgy, hogy a fólia és a színes feliratod 

közé kerüljön a színes keretbe ragasztott fehér 

lap. 

 

 

 

 

 

Az elkészült alkotásokról küldjetek nekünk fotókat 

a kapcsolat@kiscellimuzeum.hu címre! 
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