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TAŠKA PLNÁ BYLIN

KROK 1
Polož igelitovou tašku před sebe a postav na ni rostliny, aby bylo 
vidět, jak široká bude muset být, aby v ní květináče dobře stály.  
Přitom napravo i nalevo počítej s asi 2–3 cm navíc. Po určení šířky  
si tašku oblep lepicí páskou.

KROK 2
Vždy při vnitřním okraji lepicí pásky materiál nastehuj. Poté podél 
vnějšího okraje pásky tašku ustřihni, tím ji zúžíš. 

KROK 3
Lepicí páskou si naznač umístění průstřihu (u velké tašky 2,  
u menší bych doporučila jen 1). Pokud se rozhodneš pro 2 rostliny, 
mezi jednotlivými průstřihy ještě tašku prošij.

KROK 4
Teď malými nůžkami prostřihni horní vrstvu igelitové tašky. Zadní 
strana zůstává neporušená. Konce zastřihni trochu do oblouku,  
aby se celé dílo později neroztrhlo. 

KROK 5
Skrz špunt zašroubuj do zdi šroub a oboje natři akrylovou barvou. 
Do tašky postav květináče. Aby v ní dobře stály, vystel případné 
mezery tenkými sáčky nebo zbytky igelitu.

Hezké igelitky z různých obchodů je mnohdy škoda jen 
tak vyhodit. Proto je použijeme na zavěšení pokojových 

rostlin nebo bylinek v kuchyni.

BUDEŠ POTŘEBOVAT:
 y pevnou igelitovou tašku

 y rostliny

 y plastové květináče

 y malířskou maskovací pásku

 y nitě

 y korkový špunt

 y šroub

 y akrylovou barvu

 y sáčky na ovoce, pytle na odpadky  

(tenké plastové sáčky)

 y velkou špičatou jehlu

 y velké nůžky

 y manikúrní nůžky

 y štětec

Na následující dvojstraně najdeš postup vyobrazený krok za krokem.

TIP NAVÍC:

Poohlédni se po pevných igelitkách 

s velkými nápisy, vzory nebo 

geometrickými tvary. Takové tašky budou 

v kombinaci se zelenými rostlinami 

vypadat skvěle, zvláště pokud je seženeš 

v kontrastních barvách  

(růžová, černá, červená…). 
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TIP S MALÝM  

ZRCÁTKEM:

Také malé zrcátko do ruky se dá použít 

jako drobná obměna tohoto návodu, 

když natřeš rám a rukojeť obmotáš 

vlnou. Za otvor v rukojeti pak může 

být zrcátko pověšeno na zeď.
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ZRCADLO, ZRCADLO…

KROK 1
Zrcadlo vyjmi z případného plastového rámu, a pokud nemá žádný 
háček na pověšení, tak ho na zadní stranu připevni.

KROK 2
Pro vytvoření výrazného barevného prvku obmotej rám pestrými 
přízemi. Jestli chceš, můžeš tak obruč zcela zakrýt. Velkou jehlou pak 
konec příze zastrč za dobře utaženou obmotanou vrstvu. 

KROK 3
Zrcadlo pověs na zeď. Rám pak umísti tak, aby zrcadlo sedělo 
uprostřed. Místo pro rám si označ tužkou a umísti tam háček 
na pověšení. Rám pověs.

Tato stará gymnastická obruč toho má už opravdu 
hodně za sebou a ke cvičení se už moc nehodí. 

Je možné z ní ale vyrobit perfektní rám  
pro jedno kulaté zrcadlo.

BUDEŠ 
POTŘEBOVAT:

 y staré kulaté zrcadlo (s průměrem 

menším, než má obruč)

 y případnou úchytku na zrcadlo

 y dřevěnou gymnastickou obruč

 y pestrou vlnu/přízi 

 y háček nebo šrouby a hmoždinky

 y velkou jehlu

 y kladivo nebo vrtačku
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TIP NAVÍC:

Pokud nemáš po ruce decoupage lak, 

můžeš botu vyztužit pomocí jiného 

tekutého lepidla.
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KROK 1
Pokud je potřeba, očisti tenisku vlhkým hadříkem od prachu 
a nečistot. Vyndej staré tkaničky a vystel botu novinami tak, aby dobře 
stála.

KROK 2
Z vnější strany nanes štětcem dostatečné množství decoupage 
lepidla. Poté nechej zaschnout. 

KROK 3
Celou plochu boty natři matnou akrylovou barvou. Aby barva dobře 
kryla, opakuj několikrát. Nechej zcela zaschnout. Pokud barva ucpala 
dírky, propíchni je jehlou. Poté skrz dírky provlékni tkaničku.

KROK 4
Naplň kamínky starou ponožku nebo látkový pytlíček. Vyndej z boty 
noviny a zasuň do ní ponožku tak, aby nebyla vidět. Tvoje zarážka 
do dveří je hotová, tak ať slouží.

ZARÁŽKA DO DVEŘÍ
Na staré oblíbené tenisky je vždycky spoleh. Když 

doslouží, není snadné se tohoto každodenního 
společníka vzdát. Lepší je pro ně najít nové využití.  

Jako originální zarážka do dveří tu s tebou věrně 
zůstanou i nadále.

BUDEŠ  
POTŘEBOVAT:

 y starou tenisku

 y noviny

 y decoupage lak (lepidlo  

na ubrouskovou techniku)

 y akrylovou barvu

 y starou ponožku nebo malý 

látkový pytlíček

 y několik oblázků jako závaží

 y štětec

 y velkou jehlu
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Vše, co potřebujeme,  
je špetka optimismu.
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TIP NAVÍC:

Místo kopírování si můžeš z novin 

a časopisů vystříhat písmenka a sestavit 

si vlastní moudra. Obzvlášť dobře bude 

vypadat, když pověsíš více takových 

rámečků vedle sebe.

BUDEŠ 
POTŘEBOVAT:

 y papírový tácek (hranatý)

 y akrylovou barvu

 y vytištěné citáty (viz šablony)

 y lepidlo

 y nalepovací háček na pověšení

 y barevnou lepicí pásku

 y vlhký hadřík

 y štětec

 y nůžky nebo odlamovací nůž 

 y řezací pravítko

MOTIVACE STÁLE  
NA OČÍCH

Hranaté papírové tácky si domů přinášíme z oblíbené 
cukrárny společně s dortem k nedělní kávě. Když je 
vše snědené, tácky ještě použijeme jako rámečky 

k motivačním citátům.

KROK 1
Pokud je tácek použitý, očisti ho vlhkým hadříkem. Poté co uschne, 
natři jeho okraje akrylovou barvou podle svého vkusu a znovu nechej 
uschnout.

KROK 2
Citáty ze strany 152 si vytiskni tak, aby se na vnitřní plochu tácku 
dobře vešly. Pokud máš tácek s rozměry 16,5 × 10,5 cm, můžeš 
předlohu okopírovat v měřítku  1 : 1. Jinak budeš muset textíky zvětšit 
nebo zmenšit. 

KROK 3
Citáty nalep na papírový tácek tak, aby jeho okraj zůstal volný. 
Případný přečnívající papír opatrně odřízni, aby text přesně seděl 
do rámečku. Na zadní stranu připevni háček na pověšení. Pokud 
chceš, můžeš svůj výtvor ještě dozdobit proužky barevné lepicí pásky.


