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Vajíčka ve veselých barvách
Co budeme potřebovat:

vajíčka

kulatý pilník

špejle nebo jehlice

větší misku

akrylové barvy

štětce

tavicí pistoli

barevné stužky, krajky, provázky nebo lýka

různé knoflíčky a drobné ozdobičky

nůžky
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 Vajíčka vyfoukneme. Opatrně vyťukáme dírku špi-
čatým pilníčkem, špejlí zespodu několikrát do vajíčka 
píchneme, tím se poruší blána žloutku a půjde snadněji 
vyfouknout. Obě dírky pilníkem začistíme.

 Vyfouklá vajíčka ponoříme do teplé vody s jarem, dů-
kladně je vypláchneme a necháme oschnout.

 Potom je navlékneme na špejli nebo jehlici a pomo-
cí štětce natřeme libovolnými odstíny barev. Základní 
odstíny zesvětlujeme bílou, barvy mezi sebou navzájem 
mícháme podle potřeby, dokud nedocílíme požadova-
ného odstínu.
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 Navléknutá vajíčka položíme na misku přesně, jak je 
vidět na obrázku, a počkáme, až barva zaschne. Nátěr 
podle potřeby ještě jednou opakujeme.

 Vajíčka dáme na podložku a ke každému nastříháme 
vybrané stužky, provázky, krajky či lýka.

 Nakonec všechna zdobení na vajíčka přilepíme tavi-
cí pistolí.









Věnec pro romantiky
Co budeme 
potřebovat:
šlahouny psího 
vína

zahradnické 
nůžky

bílou akrylovou 
barvu

širší štětec

tavicí pistoli 
(zde Pattex)

libovolnou širší 
stuhu

knoflíčky nebo 
korálky

jehlu a nit

zbytky vln

háček

papírový 
provázek
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 Zahradnickými nůžkami nastříháme co nejdelší šla-
houny psího vína.

 Vytvoříme základ korpusu. Postupujeme tak, že do 
rukou uchopíme šlahoun a z jednoho jeho konce udělá-
me libovolně velký kruh. Druhý konec pak kolem něho 
obtáčíme v protisměru. V této fázi si zvolíme přední část 
budoucího věnce a tu dále tvarujeme.

 Na takto vytvořený základ postupně namotáváme dal-
ší šlahouny, přitom střídáme směry. Nejen zprava doleva, 

ale také zevnitř ven a zvenčí dovnitř, tak aby korpus ve 
výsledku vypadal hezky a šlahouny byly rovnoměrně 
propletené. Jejich konce vždy zastrčíme mezi ostatní šla-
houny podle potřeby. Jakmile jsme s tloušťkou korpu-
su spokojeni, necháme ho pár dní odležet, aby větvičky 
trošku seschly.

 Pak znovu odstříháme zahradnickými nůžkami pře-
bytečné části šlahounů tak, aby věnec ve výsledku vypa-
dal hezky.
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 Připravíme si bílou barvu a pomocí štětce korpus pře-
třeme tak, aby jeho původní barva jemně prosvítala. Na 
štětec netlačíme. Necháme barvu zaschnout.

 Do horní části uvážeme širokou puntíkovanou stu-
hu, kterou uprostřed dozdobíme knoflíčky nalepenými 
na sebe.

 Aby věnec vypadal atraktivněji, omotáme okolo něj 
růžový papírový provázek.









 Vytvoříme kytičky. Nejdříve uháčkujeme krátký řetí-
zek – stačí 5–9 řetízkových oček –, který spojíme do kru-
hu pevným očkem. Čím uděláme větší základní kolečko, 
tím větší bude budoucí kytička.
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 Vzniklé kolečko obháčkujeme vždy dvojnásobkem 
krátkých sloupků (tzn. že pokud jsme uháčkovali krátký 
řetízek s 5 očky, obháčkujeme ho 10 krátkými sloupky 
atd.) a taktéž je spojíme pevným očkem – můžeme pou-
žít kontrastní barvu. Tím vytvoříme vnitřek kytičky. Po-
kud chcete mít vnitřek kytičky širší, obháčkujte řetízkové 
kolečko sloupky dlouhými. Pak napojíme okvětní lístky. 
Nejdříve uháčkujeme alespoň 3 řetízková očka.

 Potom následuje dvakrát dlouhý sloupek a opět 3 
řetízková očka, která ukončíme pevným okem a tím 
okvětní lístek zakončíme. Pokud chceme kytičku vět-
ší, dlouhých sloupků vedle sebe v okvětním lístku 

uháčkujeme více. Takto pokračujeme po celém obvo-
du vnitřní části kytičky, přičemž oka rozpočítáváme tak, 
aby ve výsledku měla kytička alespoň 5 okvětních lístků. 
Způsobů zhotovování kytiček stejně jako jejich druhů je 
celá řada od nejjednodušších až po ty složitější. Spoustu 
návodů najdete na internetu.

 Hotové kytičky rozložíme na podložku a poskládáme 
na ně knoflíčky podle fantazie. Hezky bude vypadat, spo-
jíte-li k sobě i dvě velikosti kytiček.

 Potom kytičky s knoflíky přilepíme na zvolená místa 
tavicí pistolí (velmi se mi osvědčila Pattex).
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Provázková vajíčka
Co budeme potřebovat:

větší vyfouklá vajíčka (zde husí)

žlutou, hnědou a bílou akrylovou barvu (zde 
Balakryl Uni)

tavicí pistoli nebo univerzální lepidlo

houbičku na nádobí

štětce

dva druhy provázku (širší a tenčí)

špičatou špejli nebo párátko

šablonu s motivy květin

bezbarvý lak
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 Vyfouklá vajíčka důkladně omyjeme v jarové lázni, 
zbavíme je veškerých nečistot a necháme oschnout.

 Připravíme si širší provázek, kterým vajíčka omotáme 
„cik cak“, provázek dobře utahujeme a jeho konce přile-
píme do dírek lepidlem nebo tavicí pistolí.

 Potom vajíčka omotáme ještě tenčím provázkem, kte-
rý po natření efektně doplní plasticitu prvního silnější-
ho provázku.

 Některá vajíčka natřeme štětcem žlutou, ostatní svět-
le hnědou barvou, necháme ji zaschnout a postup ještě 
jednou zopakujeme. Tím provázky ke skořápkám přilnou 
a zatvrdnou.

 Na všech vajíčkách vytvoříme tmavě hnědou patinu. 
Té docílíme tak, že štětec lehce namočíme do barvy, otře-
me jej do hadříku a jemně jím potřeme hrany provázků 
po celém povrchu vajíček – ale jen tak, abychom žlutý 
a světle hnědý základní nátěr nezakryli.



 





Provázková vajíčka | 23

 Vajíčka ozdobíme pomocí šablon. Na houbičku na-
neseme štětcem malé množství hnědé (popř. bílé) bar-
vy, šablonu pevně prsty přitiskneme na skořápku a motiv 
přetupujeme. Je velmi důležité pracovat pouze s malým 
množstvím barvy, v opačném případě by přebytečná bar-
va pod šablonu zatekla a motiv by se rozmazal.

 Pak na vajíčkách vytvoříme bílou patinu – a to stej-
ným způsobem jako jsme dělali hnědou v bodě č. 5. Ve 
výsledku bude základní žlutá a tmavě hnědá barva pro-
svítat přes obě „patinovací”.









 Vajíčka dozdobíme pomocí párátka nebo seříznuté 
špejle drobnými tečkami. Nakonec je můžeme nalakovat.


