Jedinečné dárečky

Cinkací sluníčko z alobalu

Košík plný tajemství

Látkový pytlíček se slonem

Přívěsky z plsti

Netradiční přání se zrcátkem

Cinkací sluníčko z alobalu
a cédéčka
Co budeme potřebovat:
•
•
•
•
•
•
•
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alobal
staré CD
kružítko nebo skleničku s menším průměrem než CD
zvonkohru
barevné filcy (postačí hadříky na nádobí nebo podlahu)
univerzální lepidlo
dřevěné prkénko

•
•
•
•
•
•

fix nebo obyčejnou tužku
nůžky
akrylové barvy
štětec
papírové provázky nebo tenké stužky různých barev
širší stuhu s puntíky

Postup:

1

Alobal nejdříve natrháme na různě velké kusy
a zmačkáme do větších koulí matnou stranou
ven (barví se lépe než ta lesklá).

4

Potom na filc (v tomto případě oranžový hadřík
na podlahu) položíme CD a fixem nebo tužkou
ho dvakrát obkreslíme.

2

Alobalové koule rovnoměrně zmačkáme prsty do malých kuliček; snažíme se je vytvořit co
nejtvrdší a různé velikosti.

5

Na žlutý filc uděláme kružítkem nebo podle skleničky kruh, který bude v průměru asi
o 3 cm menší než ten obkreslený podle CD. Oba
kruhy vystřihneme.

3

Jakmile jsou kuličky hotové, pokládáme je postupně na dřevěné prkénko (na jiném alobal klouže), dlaní na ně jemně tlačíme a krouživými pohyby
kuličky o desku vyhlazujeme. Můžeme je tak vytvořit
zcela hladké nebo jim ponechat mírnou strukturu.
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8

Pak na kuličky naneseme žlutou a oranžovou
barvu podle fantazie, tak aby působily zajímavě duhově.

6

Univerzálním lepidlem nalepíme kolečka z filcu
na CD: nejdříve jedno větší a následně menší.
Pak začneme tavnou pistolí rozehřátou na co nejvyšší teplotu lepit okolo obvodu CD kuličky z alobalu. Nejdříve nalepíme kuličky největších rozměrů
na okraj CD (prostřední řada), poté postupně lepíme kuličky k sobě směrem ven a nakonec dovnitř
umístíme ty nejmenší.

9

Z dalších barevných filců vystřihneme nos a pusinku, obočí a očička, která si nejdříve předkreslíme fixem nebo tužkou a pak vystřihneme.

7

Alobalové kuličky natřeme základní bílou akrylovou barvou a necháme zaschnout.

10
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Vystřižené části nalepíme univerzálním lepidlem na určená místa.

11

Akrylovými barvami dobarvíme obličej sluníčka podle libosti. Nezapomeneme zvýraznit červené tvářičky. Necháme dobře zaschnout.

13

Sluníčko otočíme a tavnou pistolí na jeho
zadní část nalepíme poutko na zavěšení
i připravenou zvonkohru.

12

Mezitím navlékneme jednotlivé dílky zvonkohry na provázky nebo stužky a zauzlíme
je podle fotografie.

Tip


Ozdobu umístěte tak, aby se co nejčastěji ozývalo její roztomilé cinkání – například nad
dveře. Pohled na usměvavé sluníčko určitě
rozveselí i toho největšího mračouna.

14

Nakonec zadní část sluníčka začistíme nalepením druhého kolečka, které jsme předtím
vystřihli z oranžového filcu. V horní části ozdobíme
sluníčko puntíkovanou mašlí, kterou uvážeme pomocí tenké zelené stužky ze širší stuhy.
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Košík plný tajemství
Co budeme potřebovat:
•
•
•
•
•
•
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starý košík od jahod
zbytky linolea
akrylové barvy
balicí papír nebo ubrousky s kytičkovým motivem
ostré špičaté nůžky
barevné látkové stužky

•
•
•
•
•
•

kostičkované stužky
libovolnou látku na vystlání a zakrytí košíku
tavnou pistoli
univerzální lepidlo
štětec
bezbarvý lak na dřevo

Postup:

Košík dobře očistíme a natřeme jej modrou akrylovou barvou. Požadovaný odstín namícháme přidáním fialové a bílé barvy. Košík nalakujeme bezbarvým lakem na dřevo a počkáme, až povrch uschne.

1

4

2

5

3

Mezitím vyrobíme kytičky: z balicího papíru
nebo z ubrousků vystřihneme vybrané motivy.

Na obrácenou stranu lina (na rub bez vzorku) je
pak nalepíme univerzálním lepidlem a necháme zaschnout. Při lepení motivů z ubrousků pracujeme jen s jeho horní částí, spodní dvě odstraníme.
Kytičky vystřihneme ostrými nůžkami.

Jejich hrany také natřeme akrylovými barvami.

Tavnou pistolí nalepíme kytičky na košík
na zvolená místa a dozdobíme barevnými stužkami. Vnitřek košíku můžeme vystlat látkou a jeho
obsah zakrýt, aby nebyl vidět.

Tip


Kytičky můžete vyrobit také z tvrdého papíru.
Děti pak mohou košík využít jako malý úkryt
na své tajnosti.
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Látkový pytlíček se slonem
Co budeme potřebovat:
•
•
•
•
•
•
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světlou pevnou látku
jehlu
nitě
bílý papír
tužku nebo fix
špendlíky

•
•
•
•
•
•

nůžky
knoflík na očičko
zbytky bavlnek a vln nebo přízí
zbytky netřepivých látek
barevné stužky
háček

Postup:

1

Látku vypereme, aby se později nesrazila, a ušijeme z ní pytlíček požadované velikosti.

4

Vnější strany zvířátka přichytíme k pytlíčku barevnou bavlnkou, a to ozdobným obšívacím stehem. Vnitřní části zvířátka vyšijeme stehem zpětným.

5
2

Na bílý papír nakreslíme libovolné zvířátko
a jeho obrysy vystřihneme. Vytvořenou předlohu přiložíme na látku, ze které chceme motiv vyrobit, tužkou nebo fixem obkreslíme a rovněž vystřihneme. V zadní části knihy najdete šablonu slona.

Ze zbytků vln a přízí vyrobíme jednoduché kytičky. Nejdříve uháčkujeme krátký řetízek (stačí
5–9 oček), který spojíme do kruhu pevným očkem. Každý okvětní lístek kytičky (stonek i lísteček) je také tvořen řetízkovými očky, jež vždy spojíme k jejímu středu.

6
3

Zvířátko z látky přiložíme na požadované místo
na ušitý pytlíček a dobře přišpendlíme.

Řetízek uháčkujeme také z širší stuhy a na obou
koncích ho zakončíme uzlíkem. Z pestrobarevných látek vystřihneme středy kytiček. Všechny vytvořené části našijeme na pytlíček a do jeho horního
okraje navlékneme barevné stužky, nejlépe s kostičkovým vzorkem.
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Přívěsky z plsti
Co budeme potřebovat:
•
•
•
•
•
•
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barevné filcy
bavlnky
větší jehlu
kancelářský papír
nůžky
tenké fixy (v tomto případě černý a červený)

•
•
•
•
•
•

obyčejnou tužku
univerzální lepidlo
menší štětec
špendlíky
vatelín
karabinku

Postup:

1

Obyčejnou tužkou obkreslíme na papír jakýkoliv motiv (viz šablony v zadní části knihy). Obrázek pak vystřihneme.

2

4

Na další barevné filcy předkreslíme tužkou
také ostatní části zvířátek – například obličeje,
u medvídka šaty, u dinosaura flíčky na tělo a záda,
u ježka ovoce a bodliny – a následně vystřihneme.

Vytvořenou předlohu položíme na filc, prsty ji
pevně přidržíme a dvakrát na filc obkreslíme.

5

U dinosaura nejdříve mezi oba díly těla vložíme tmavězelený filc, který bude tvořit střed zad,
a ihned ho na jednu část tělíčka přilepíme univerzálním lepidlem.

3

Potom oba motivy opět vystřihneme, tentokrát
z filcu.
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6

Obě části tělíčka položíme na sebe a sešpendlíme. Univerzálním lepidlem dolepíme všechny zbylé části jednotlivých zvířátek a necháme zaschnout.

7

Zvolenou bavlnkou pak zvířátka sešijeme podél
okrajů k sobě ozdobným stehem podle fotografie – asi do tří čtvrtin.

8

Do vnitřní části výrobku vložíme vatelín, který jsme předtím důkladně rozcupovali. Do těsnějších míst
ho zatlačíme tužkou nebo nůžkami. Poté zvířátka zašijeme; obličej jim můžeme domalovat fixy. Nakonec
přišijeme karabinku na zavěšení přívěsku.

Tip
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Přívěsky můžete jako ozdobu připnout například na batoh, tašku nebo klíče.

