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Kraslice z papíru 
Materiál
Červená čtvrtka, papírová podložka pod dorty, nůžky, lepidlo na papír.
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1 Dekorace do okna ve tvaru velké kraslice je určená 
hlavně pro tvorbu s malými dětmi. 

2 Ze čtvrtky vystřihneme velké vajíčko. Vejce si buď 
předkreslíme od ruky, nebo pokud máme oválné mísy, 
můžeme využít jejich tvar a obkreslit je.

3 Papírovou krajku rozstříháme na proužky, které na
lepíme napříč přes vajíčko. Ze zbytků krajky vystříháme 
drobné vzory, kterými doplníme volná místa na kraslici. 
Na závěr nalepíme nebo zavěsíme vajíčko na okno, pří
padně ho k velikonoční výzdobě použijeme jinak. Minia
tury takovýchto vajíček mohou posloužit jako přáníčka.
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Krabička na ubrousky
Materiál
Krabička, balicí papír s potiskem srdíček, disperzní lepidlo, akrylové barvy (v našem případě růžová), 
bezbarvý lak, plochý štětec.
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1 Krabičku na ubrousky ozdobíme klasickou technikou 
koláže. Stejným způsobem můžeme ozdobit jakoukoli ji
nou krabici, rám na zrcadlo nebo i nábytek. Krabičku na
třeme růžovou akrylovou barvou. Je potřeba na podklad 
použít barvu ladící se zamýšleným vzorem.

2 Z balicího papíru vytrháme srdíčka. Tvary je mož
né také vystříhat nůžkami, ale roztřepený okraj vypadá 
u koláže často mnohem lépe než ostrý vystřižený.

3 Vyzkoušíme si nanečisto, jak vytrhané kousky posklá
dáme k sobě.
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4 Místa, kde chceme koláž vytvářet, natřeme disperz
ním lepidlem a ihned na ně pokládáme srdíčka. Pokud 
se jednotlivé kusy překrývají, je nutné je také přetřít lepi
dlem. Po vyskládání celé koláže přetřeme lepidlem celou 
plochu. Používáme k tomu plochý štětec, jímž zároveň 

vytlačujeme případné vzduchové bublinky, které zůsta
ly pod obrázky. Vytvoříme tak první ochrannou vrstvu.

5 Koláž necháme pomalu uschnout, a poté celou kra
bičku přelakujeme. 
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Kytice pro princeznu
Materiál
Ozdobná podložka na květiny, růžové pivoňky, asparágus, hosta, šalvěj, nůžky na květiny, stuha.
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1 Do podložky naaranžujeme listy hosty a šalvěj. 

2 Stonky překládáme jeden k druhému do spirály.

3 Přidáme asparágus.

4 Do středu vložíme výrazné květy pivoněk.

5 Stonky zkrátíme a kytici převážeme stuhou.
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