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Brož z odstřižků

Brož z odstřižků
NEŽ ZAČNETE:

CO BUDETE POTŘEBOVAT (velikost cca 6 cm):

Až se do výroby broží pustíte naplno nebo pokud
z látek už nějaký čas tvoříte, určitě najdete mezi odstřižky látek i docela malé kousky. Nevyhazujte je, dají
se využít na originální a velmi jednoduchou brož.

•
•
•
•

Vý

dn
sle

odstřižky bavlněných látek, proužky cca 1 x 6 cm
kroužek na záclony průměr min. 4 cm
brožový můstek
nitě, jehlu, nůžky

odoba výrobku
áp
M

Obtížnost 1

né
ož

varianty

Brož z odstřižků
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Krok za krokem:
1 Látku nastříhejte na proužky. Zbytky látek vyžehlete a nastříhejte na 6cm proužky.
Budou-li delší či širší, nevadí.
2 Proužky navažte na kroužek. Připravte
si kroužek na záclony a po jeho obvodu
uvažte jednotlivé kousky látek. Važte je
obyčejným uzlem – proužek provlékněte
pod kroužkem, rubem ke kroužku, udělejte
uzel a pevně utáhněte.
3 Nebojte se barev. Barvy proužků libovolně a náhodně střídejte, vytvoříte neuspořádaný mix barev a vzorů, což na broži
vytváří zajímavé efekty. Jinak budou ve
výsledku působit širší proužky, jinak kratší či
delší, proto si zkuste vyrobit takových broží
víc a s délkou a šířkou proužků libovolně
experimentujte.

1

4 Uvažte co nejvíc proužků. Po celém obvodu kroužku navažte co největší množství
proužků – prsty je k sobě pokaždé pěkně
na těsno sešoupněte. Kroužek by neměl
být pod navázanými kousky vůbec vidět.

2

4

Tip
3
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 Pokud jsou proužky látek krátké, hůř se na
nich váže uzel, proto si klidně připravte
proužky delší s tím, že je později zastřihnete. Konce zastřihujte šikmo, různými směry
a nejlépe jedním střihnutím.

5 Volné konce natočte k jedné straně.
Až s navazováním skončíte, všechny volné
konce natočte směrem dopředu, na zadní
straně by mělo být vidět jen obtočení
látkových proužků kolem kroužku.

5

6 Proužky zastřihněte. Konce všech proužků šikmo zastřihněte do zhruba stejné délky. Každý proužek zastřihávejte samostatně.
Roztřepené konce a volně visící nitě vůbec
neřešte, dodávají broži to správné kouzlo.
7 Přišijte brožový můstek. Na zadní stranu
kroužku, k hornímu okraji, přišijte brožový
můstek. Mezi dírkami můstku udělejte
několik stehů, případně přichyťte můstek
i několika stehy do stran. Po přišití nit pod
můstkem zapošijte a odstřihněte. Pokud
je třeba, cancourky navázané na kroužku
ještě zastřihněte, roztřepte a „rozcuchejte“.
Hotovo!

6

7

Tip
 Máte-li v zásobě zbytky látek v různých
odstínech jedné barvy, můžete vyrobit brož
tón v tónu – např. v různých odstínech
modré nebo celou dočervena.
Brož z odstřižků
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Knoflíková brož
NEŽ ZAČNETE:

CO BUDETE POTŘEBOVAT (velikost 3,5 cm):

Na výrobu této brože nepotřebujete
nic víc než jeden větší knoflík. Nebo
i krabici knoflíků, to když se rozhodnete knoflíky mezi sebou zkombinovat,
nebo si vyrobit broží mnohem víc…

•
•
•
•
•

Vý

dn
sle

1 velký knoflík, min. 3,5 cm v průměru
2 menší knoflíky, které velikostí i barvou vhodně doplní ten velký
čtvereček plsti na podložení knoflíku
brožový můstek,
nitě, vyšívací bavlnku, jehlu, nůžky

Obtížnost 1

odoba výrobku
áp

M ož
né varia
nt
y

Knoflíková brož
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Krok za krokem:
1 Vyberte vhodné knoflíky. Vyberte ze
svých knoflíkových pokladů jeden větší
knoflík a dva menší, které se k sobě hodí.
Vybírejte podle velikosti i barev. Najít správné knoflíky je na výrobě této brože asi to
nejnáročnější, proto nespěchejte a s knoflíky si pohrajte.

1

2

3

2 Knoflíky sestavte dohromady. Knoflíky
poskládejte na sebe a nanečisto vyzkoušejte, jak bude brož vypadat. Pokud zvolíte
knoflík s vyšším okrajem, bývá hezké, když
knoflíky do středu toho největšího pěkně
zapadnou a vyplní ho.
3 Vyberte vhodnou bavlnku. Připravte si
jehlu a místo nitě do ní navlékněte vyšívací
bavlnku. Bavlnka je silnější a na knoflíku víc
vynikne. Vyberte barvu, která ke knoflíkům
ladí. Může to být barva jednoho z knoflíků
nebo docela jiná, kontrastní. Jehlu vpíchněte ze zadní strany, přičemž knoflík podložte malým kouskem plsti nebo jiné látky
(přehněte ho napůl, ať je podložení silnější).
Můžete to zkusit i bez podložení, ale mně
se osvědčilo – zvlášť u čtyřdírkových knoflíků se pak můstek lépe přišívá. Uzlík můžete
nechat viditelně na zadní straně, zakryjete
ho pak brožovým můstkem nebo můžete
využít přehnutého čtverečku plsti a uzlík
skrýt mezi dvě vrstvy látky.

Tip
 Na výrobu této brože můžete použít i jeden
jediný knoflík, který doma najdete. Plastový
v různých barvách, dřevěný, kožený, kovový… A klidně si takových broží udělejte
několik. Odteď totiž můžete mít knoflíky,
kdekoli si zamanete.
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4 Knoflíky přišijte. Zezadu veďte jehlu
dopředu, knoflíky na sebe usaďte a jehlu
protáhněte jednou knoflíkovou dírkou
všech knoflíků. Pak se zase skrz knoflíkovou
dírku vraťte na zadní stranu, a tak ještě
několikrát. Pokud má nejmenší knoflík
čtyři dírky a chcete, aby stehy tvořily např.
křížek, nezapomeňte jehlu při přišívání
na přední straně směrovat do správných
dírek. Z vlastní zkušenosti vím, že to někdy
při průchodu spodními dvoudírkovými
knoflíky vyžaduje trpělivost, ale nakonec se
to podaří.

4

5 Našijte brožový můstek. Současně s přišíváním knoflíků doporučuji rovnou přišít
brožový můstek. Nejprve můstkem zakryjte
uzlík a stejnou nití, jakou jste vpředu provlékli knoflíky, přišívejte brožový můstek.
A pak se znovu vraťte dopředu do správné
knoflíkové dírky.
6 Brož dokončete. Udělejte několik stehů,
aby knoflíky i můstek dobře držely. Bavlnku pod můstkem zapošijte a odstřihněte.
Někdy se plsť, kterou jste podložili brožový
můstek, maličko sesune, nebo se její okraje
lehce zvlní, v této chvíli je můžete, ale
nemusíte, maličko zastřihnout a zarovnat.
Hotovo!

6

5

Tip
 Knoflíky můžete libovolně kombinovat, jako
základ můžete vytvořit i kytičku z pěti knoflíčků – našijte je na plsť nebo kousek látky
a další knoflíky pak našívejte na ně. Brožový
můstek a středový knoflík sešijte bavlnkou.
Ta udrží jednotlivé díly u sebe a knoflík na
přední straně (vás) skvěle ozdobí.
Knoflíková brož
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Brož Jedna dvě
NEŽ ZAČNETE:

CO BUDETE POTŘEBOVAT (velikost 7 cm):

K vytvoření této brože postačí malé kousky látek, dětský
knoflík a stužka. I děti ji vyrobí
jedna dvě. A nemusíte je nijak
usměrňovat, nechte je, ať si
brož vytvoří podle své fantazie.

• bavlněnou jednobarevnou látku, např. prací kord v modré (kolečka o průměru 7 a 4 cm) a bílé barvě (kolečko o průměru 6 cm)
• barevnou stužku šíře max. 1 cm, cca 15 cm dlouhou
• jakýkoli dětský knoflík, např. s motivem smajlíka
• brožový můstek
• nitě, jehlu, nůžky

Vý

dn
sle

Obtížnost 1

odoba výrobku
áp

Možné

y
nt
ia

va
r

Brož Jedna dvě
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Krok za krokem:
1 Připravte si střih. Z papíru vystřihněte
kolečka o průměru 7, 6 a 4 cm a použijte je
jako střih. Připravte si jednobarevné bavlněné látky ve dvou barvách.
2 Z látky vystřihněte kolečka. Na látku střih obkreslete nebo přišpendlete
a vystřihněte. Z modré látky vystřihněte
nejmenší a největší kolečko. Prostřední
kolečko vystřihněte z bílé látky.
3 Upravte okraje koleček. Vezměte si
entlovací nůžky a dokola obstřihněte okraj
všech tří koleček. Vytvoříte tak zubatý „cik
cak“ okraj.
1

2

3

4
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4 Sestavte všechny díly brože. Položte
kolečka na sebe a naaranžujte knoflík, který
chcete na dozdobení brože použít. Máte-li pocit, že tomu něco chybí, přidejte ke
knoflíku malou mašličku. Uvážete ji úplně
stejně jako tkaničky u bot, jen nedělejte
uzel a mašličku uvažte naprázdno.

Tip
 Vytvořit brož můžete i z jiných tvarů.
Vystřihněte z látky třeba tři různě velké
čtverečky a podobně jako kolečka je poskládejte dohromady. Dozdobte knoflíkem
a stužkou. Stejně tak kolečka nemusí být
vždy jen uprostřed, můžete je na sebe položit „sesunutá“ k jednomu okraji.

5 Kolečka sešijte. Vezměte jehlu s nití
a udělejte na ní uzlík. Jehlu vpíchněte
z rubu do středu největšího kolečka
a všechna kolečka sešijte dvěma malými
stehy dohromady. Nit neodstřihávejte
a použijte ji v dalším kroku.

5

6 Přišijte knoflík a brožový můstek.
Jehlu vypíchněte v líci, uprostřed nejmenšího kolečka a začněte přišívat knoflík. Nit
provlékněte ouškem nebo dírkami knoflíku,
pak jehlu vpíchněte zpět do látky a na
zadní straně stejnou nití přišijte brožový
můstek. Udělejte několik stehů, procházejte
přes střed brože ke knoflíku a zpět. Brožový
můstek případně několika posledními
stehy došijte samostatně. Jakmile oba
díly přišijete, nit pod můstkem zapošijte
a odstřihněte.

6

7 Brož dokončete. Připravte si jehlu s nití,
nejlépe v barvě stužky. Uzlík skryjte na
zadní straně mašličky a jednotlivé části
stužky sešijte několika malými stehy. Tím
zabráníte náhodnému rozvázání stužky.
Sešívejte stužku uvnitř a na zadní straně, na
přední straně by stehy neměly být vidět.
Připravenou stužku ke knoflíku několika
stehy přišijte. Hotovo!

Tip

7

 Pokud nemáte entlovací nůžky, nechte
kolečka jak jsou, vystřižená klasickými
nůžkami. Okraje se malinko roztřepí, ale to
nevadí, i to bude brož zdobit.
Brož Jedna dvě
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