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A také 

Náklady

Materiál

2

30 minutÚroveň

• Stříbrný mosazný drátek 
o délce 1 m

• Oboustranná lepicí páska
• Floristické nůžky, štípací kleště, nůžky

Nevěstin závoj  

Vrbové kočičky

10 perliček 1 sklenice se svíčkou 

Listy a tobolky blahovičníku

Malý svícen
Protože stále potřebujeme zažehnutý plamínek… 

Dokonalý dárek!

7 listů čistce
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Malý svícen
Výroba

2

4  Nastříhejte malé kousky oboustranné lepicí pásky. 
Nalepte je na horní konce listů čistce. 

3  Kolem dolní části skleničky omotejte 
oboustrannou lepicí pásku a ustřihněte. 

2  Takto vyrobte celou girlandu, střídejte rostliny 
(blahovičník, kočičky a nevěstin závoj) a perličky 
zhruba po 2 cm. Na konci drátku nechejte 3 cm volné 
na svázání. Odložte stranou. 

1  Všechny perličky navlékněte na stříbrný drátek. 
Po celou dobu výroby je držte v dlani a občas po jedné 
uvolňujte mezi rostliny. Na začátku nechejte 3 cm 
drátku volné kvůli svázání. Obtočte drátek kolem každé 
rostliny, a až se drátky spojí, stočte je dohromady, aby 
držely. Na kovovém drátku se nikdy nedělá uzel. 
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7  Kolem skleničky omotejte girlandu. Upevněte 
ji tak, že stočíte dohromady oba konce drátku, aby 
girlanda pevně držela na místě. Přebytečné konce 
drátku ustřihněte štípačkami. 

6  Na úrovni dna skleničky listy odstřihněte. 
Sklenička musí být dokonale stabilní. 

5  Rozmístěte listy kolem dolní části skleničky. 
Pozor, z bezpečnostních důvodů by neměly přesahovat 
horní okraj skleničky, 
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Materiál

A také 

3

Úroveň Náklady 30 minut

• Drátek ovinutý papírem
• Velmi tenký drátek

(nebo leštěný mosazný)

1 malá větvička 
modrého cypřišku

1 LED girlanda 
s 20 žárovičkami

1 snítka nevěstina závoje3 bílé pryskyřníky3 větve kočiček z vrby jívy

Svítící girlanda
Uprostřed stolu bude vypadat dokonale!
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4  Pryskyřník připevněte ke kočičkám a ze zadní 
strany větvičky oba konce stočte k sobě a utáhněte. 

3  Velmi tenký drátek přestřihněte napůl a ohněte ho 
do tvaru písmene U (nebo vlásenky). Propíchněte jím 
střed pryskyřníku. 

2  Potom pomocí drátku ovinutého papírem přivažte 
ke kočičkám modrý cypřišek.

1  Drátkem ovinutým papírem přivažte jívovou 
větvičku na začátek LED girlandy. Tento drátek 
ochrání girlandu před poškozením a je bezpečnější 
než mosazný, protože je omotaný papírem. Přečnívající 
konce drátku odstřihněte. 

Svítící girlanda
Výroba

3
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7  Girlandu rozsviťte a žárovičky umístěte na květy, 
kočičky a listy. LED girlandu omotejte kolem jívy 
a podle potřeby zafixujte drátkem ovinutým papírem. 
Na stole krabičku jednoduše zamaskujete tak, 
že na ni položíte kus modrého cypřišku. 

6  Ke girlandě připojte další jívové větvičky. K nim 
připevněte další rostliny jako v předchozím případě.

5  Z nevěstina závoje udělejte malou kytičku a tu 
pomocí drátku ovinutého papírem přivažte k větvičce. 




