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Včelka
Posel jara v chlupatém kožíšku
Připravte si: polystyrenové kuličky o Ø (průměru) 3 a 2 cm, vázací drát, tenký kulatý šroubovák, drobné korálky,
dva odstíny proužků plyše nebo chlupatých drátků, univerzální lepidlo, tavnou pistoli, kulaté párátko, dvě menší
bukvice, akrylovou barvu, štětec, lihový fix, nůžky, papír nebo javorové nažky (nosy) na křidélka.

1

Skrz kuličku o Ø 3 cm propíchněte tři otvory a rovnoměrně jimi provlékněte drátky dlouhé 15 cm (budoucí
nožičky). Na každý navlečte 20 korálků a konec zafixujte
kapkou lepidla z tavné pistole. Zbývající drátek odstřihněte.

2

3

4

Kuličku (hlavičku) o Ø 2 cm natřete v barvě použitého plyše. Ze zapíchnutých drátků s korálky vytvořte
tykadla, ze dvou menších bukvic oči a z kulatého párátka
sosák. Nakonec vlepte kousek plyše mezi tykadla.

6

Na obalení těla použijte proužky plyše, chlupatý
drátek nebo obojí. Jednotlivé proužky přilepte univerzálním lepidlem Herkules. Proužky lepte dokola mezi
nožičkami těsně vedle sebe a nechte zaschnout.

Hlavičku a křidélka přilepte k tělu tavnou pistolí na
úplný závěr. Na křidélka použijte javorové nažky (zvané nosy). Nemáte-li je, vystřihněte křídla z papíru. Včelku
lze upevnit na drát a využít jako zápich do jarního osení.

Kuře
Jarní kuřátko ze sena a zbytků vlny
Připravte si: seno, vázací drát, žlutou vlnu, větvičky na nožičky, peříčka a tavnou pistoli. Na oči, zobák a kohoutek plst nebo papír, dva korálky a lepidlo Herkules.

1

Ze sena vytvarujte kouli o Ø přibližně 8 cm. Aby
vám držela pohromadě, obtočte ji několikrát dokola
vázacím drátem.

2

3
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Nožičky si pomocí tavné pistole slepte vždy ze dvou
větviček. Na oči, zobák a kohoutek nastřihejte dvojitou plst (nebo papír), přeložte napůl a spolu s vázacím
drátem slepte.

8

Nyní sennou kouli obtočte žlutou vlnou tak, jako
byste namotávali klubíčko. Prosvítající seno úplně
nezakrývejte.

Nožičky nasuňte do spodní části senné koule a vše
ostatní připevněte zapíchnutím vázacího drátu s plstí
tak, jak vidíte na obrázku. Na závěr upevněte do koule
peříčka.

Papírový věnec
Jarní kvítí z plata od vajíček
Připravte si: papírové plato od vajíček, nůžky s kulatou špičkou, lepidlo Dispercoll, pevný karton (například
z krabice) na vystřižení korpusu věnce, vodové barvy, štětec a kousek provázku.

1

Z jedné části plata vystřihněte celé kalíšky (okvětní
lístky) a z druhé pouze jejich dna (středy květin). Odstřižky nevyhazujte. Na věnec vystřihněte korpus z kartonu. Na zápich (stonek) si připravte jen špejli nebo drát.

2

3
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Dva vystřižené kalíšky (okvětní lístky) do sebe vlepte
tak, aby se jednotlivé lístky nepřekrývaly. Po zaschnutí
vlepte do středu i vystřižené dno. Květy přilepte na vyznačené
body na korpusu. Na věnec o Ø 20 cm potřebujete 7 květů.

10

Na korpus vyznačte body pro následné přilepení květů
a také jím provlečte provázek na budoucí zavěšení. Le
pidlo nanášejte na karton tak, abyste ho stačili zakrýt odstřižky dřív, než zaschne. Po zaschnutí lepidlo zcela zprůhlední.

Hotový věnec může zůstat tak, jak je, ale pokud ho
budete chtít barevně rozveselit, natřete jednotlivé
květy vodovými barvami.

Mrkvičky
Zavěsíte-li mrkvičky do okna, velikonoční zajíček na vás určitě nezapomene ☺.
Připravte si: papírový karton, tužku, klasické a zubaté nůžky, děrovačku, zelené lýko, papírovou pásku a oran

žovou vlnu.

1

Nejdříve si vyrobte šablonu mrkve. Na papír nakres
lete mrkev (délka přibližně 12 cm) a poté ji pečlivě
vystřihněte.
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Zelené lýko nastřihejte na 12 cm dlouhé kousky.
V polovině obtočte svazek lýka papírovou páskou,
aby lépe držel pohromadě, a poté ho provlečte připraveným otvorem.

12

Šablonu přiložte na karton, obkreslete a vystřihněte
zubatými nůžkami. Zubatý okraj zamezí „klouzání“
vlny. Otvor na provlečení natě vytvořte děrovačkou.

Nyní začněte mrkev pevně obtáčet vlnou všemi
směry. Po obmotání zasuňte konec vlny pod navi
nutá vlákna.

Keramické kraslice
Velikonoční dekorace ze samotvrdnoucí modelovací hlíny
Připravte si: samotvrdnoucí hlínu (bez potřeby vypalování v peci), šablonu kraslice vystřiženou z kartonu, plastovou nebo skleněnou podložku, váleček, misku s vodou, příborový nůž, dřevěná razítka (nemáte-li je, použijte
k otisku do hlíny zbytky krajek, šňůrek, konce tužek, fixů atp.), barvy na keramiku Ceramic, štětec a stužku.

1

Z propracované hlíny vyválejte 5 mm silný plát. Aby vám
podložka při práci „nejezdila“ po stole, podložte ji vlhkým ručníkem. Na plát přiložte šablonu a opatrně vykrojte
tvar. Ostré hrany zahlaďte prstem namočeným ve vodě.
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Doba schnutí je asi 24 hodin. Po dokonalém uschnutí už zbývá jen kraslici vymalovat. Barvy na keramiku
výborně kryjí, mají vysoký lesk a není nutné je vypalovat.

14

Dekor kraslice vytvořte jemným vtlačením dřevěného razítka, nebo otiskem krajky, tužky atp. Pracujte
opatrně. Přílišný tlak na „razítko“ může způsobit deformaci kraslice. Otvor pro stužku proděrujte špejlí.

Na závěr provlékněte barevnou stužku otvorem, který jste si připravili v kroku 2, a uvažte ji.

Autory kraslic jsou děti z Domečku v Říčanech.

Duhové kraslice
Velikonoční zápich s papírovou krajkou
Připravte si: papírový karton, barevné papíry, papírové krajky, tužku, nůžky, lepidlo, savou podložku (například
staré bavlněné tričko), vodovky, kalíšek s vodou, štětec, stužky a špejle.

1

Podle předem vyrobené šablony vystřihněte kraslice
z kartonu a z barevného papíru. Kraslice z barevného
papíru pečlivě přilepte z obou stran na kartonové.
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Krajku položte na savou podložku. Poté ji navlhčete
štětcem s vodou a následně do ní nechte podle své
fantazie vpíjet barvu jemnými dotyky štětce s vodovkami.

16

Šablonu kraslice použijte i při vystřihování vzorů
z papírové krajky. Papírovou krajku můžete využít
vcelku nebo z ní jednotlivé ornamenty vystřihat.

Suchou krajku nalepte na barevné kraslice a špejli
opatrně zapíchněte do dutinky kartonu v dolní části.
Kraslice lze využít na zápich i k tvorbě přáníček.

Tulipán z plsti
Veselá jarní dekorace
Připravte si: čtvrtku, nůžky, tužku, fix, barevnou plst, bavlnky, jehlu, špendlíky, korálky, kuličkové duté vlákno
nebo vatu na výplň, špejle a floristickou pásku na obalení špejlí (špejle můžete místo obalení nabarvit).

1

Ze čtvrtky vystřihněte šablonu tulipánu, podle ní
předkreslete fixem na plst vždy dva tulipány od jedné barvy a vystřihněte. Některé můžete pošít drobnými
korálky.
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Volným otvorem vyplňte tulipán vláknem nebo vatou. K rovnoměrnému rozložení výplně ve špičkách
květu si pomozte tužkou. Otvor uzavřete smykovacím
stehem a nit odstřihněte.

18

Oba díly tulipánu přiložte na sebe, sešpendlete proti
posunu a obšijte smykovacím stehem (viz str. 124).
Ke konci šití nezapomeňte vynechat otvor na vyplnění
vláknem. Nit neodstřihávejte.

Špejle (stonky) obalte floristickou páskou nebo na
třete zelenou barvou a opatrně vsuňte do spodní části
květu.

