ČERVENÁ

30 |

Váza ze sklenice

Květinové mísy

Ledové světlo do zahrady

Vánoční ozdoba

Váza ze sklenice
Materiál
zavařovací sklenice (v našem případě od medu)
červený a zlatý dekorační lak (například
Dupli Color)
provázek
gumičky

Váz a ze sklenice
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1 Některé zavařovací sklenice mají zajímavé tvary. Toho

3 Omotanou část sklenice přestříkáme zlatým lakem

lze využít a sklenici po použití dále zrecyklovat a vytvořit
si tak například vázu nebo hezký obal na sladkosti. Dobře umytou a suchou sklenici přestříkáme z venkovní strany červeným lakem.

a necháme zaschnout.

2 Lak necháme 24 hodin zaschnout. Poté sklenici omotáme ve spodní části provázkem. Motáme tak, aby mezi
provázky zůstával volný prostor. Konce provázků nesvazujeme, ale upevníme je ke sklenici gumičkami.

4 Po dokonalém zaschnutí sundáme gumičky a odmotáme provázek. Na sklenici se nám pod provázkem objeví
červený vzor na zlatém pozadí. Vzhledem k tomu, že vnitřek sklenice jsme nijak neupravovali, můžeme ji dále používat na uskladnění potravin nebo ji používat jako vázu.
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Květinové mísy
Materiál

1

zelená aranžovací hmota, rostliny: růžové a bílé
hortenzie, světle růžové a žlutočervené lilie,
buxus (zimostráz), špejle, zahradní nůžky, nůž,
skleněná mísa

1 Aranžovací hmotu položíme do vody a necháme nasáknout. Poté ji rozřežeme na potřebnou velikost a vložíme do mísy. Kus hmoty dáme ještě navrch a připevníme
k spodní části špejlemi.

Květinové mísy
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2 Nyní si vytvoříme základ z buxusu. Vždy začínáme

4 Do středu mísy naaranžujeme lilie.

zelení a křehké květy do aranžmá dáváme až nakonec.
Větvičky seřízneme na stejnou délku a napícháme do
aranžovací hmoty pravidelně ze všech stran.

56 Na závěr doplníme bílými hortenziemi. Celkový dojem

3 Mezi buxus dáme po okrajích růžové hortenzie.
2

je vzdušný, svobodný, nesvázaný žádným určitým tvarem.

7 Podobně vytvoříme aranžmá ve skleněné míse na
noze. Jako základ bude opět buxus, který doplníme listy
kapradin. Buxus i kapradiny nařežeme s dlouhými stonky a vytvoříme do stran otevřené vějířovité aranžmá.
Zeleň doplníme květy růžových a žlutých lilií, malých
karafiátků, červených růží a kopretin.
8 Poslední mísu vyplníme růžovými liliemi, červenými růžemi, růžovými a bílými karafiátky a kopretinami.
V základu jsme tentokrát nepoužili buxus, ale asparágus
a žlutozelený brslen japonský. Celé aranžmá tvoříme nyní
uzavřené, kulovité. Přestože jsme použili podobné rostliny jako u předchozí mísy, výsledný dojem je zcela odlišný.
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Ledové světlo do zahrady
Materiál
formu na bábovku
zelené lístky
korálky a skleněné kytičky
stuhy

L ed ov é s v ět l o d o z a h r a dy
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1 Světlo do zimní zmrzlé zahrady vytvoříme z ozdob

3 Poté formu zespodu poléváme vodou, dokud se ledo-

a ledu. Do formy na bábovku vložíme korále, kytičky,
stuhy, případně jiné ozdoby.

vá bábovka neuvolní.

4 Bábovku dáme do zahrady a vložíme do ní svíčku
2 Zakryjeme vrstvou lístků a dalšími stuhami. Celou
formu vylijeme vodou a dáme zmrznout.

nebo žárovku. Ve dne budeme mít hezkou barevnou dekoraci a v noci netradiční světýlko.
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Vánoční ozdoba
Materiál
polystyrenová koule průměru 7 cm
stužky šířky 2 cm (bílou, červenou a puntíkatou)
červenou stuhu šířky 0,5 cm
špendlíky
nůžky

Váno ční ozd oba
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1 Kouli ozdobíme nepravým (falešným) patchworkem

4 Stuhu dle obrázku přehneme a dvěma špendlíky při-

ze stuh. Stužky nastříháme na délku přibližně 4,5–5 cm.

pevníme ke kouli.

2 Na kouli nakreslíme linie, které nám pomohou vy-

5 To opakujeme ještě třikrát, čímž vytvoříme první řadu.

tvářet pravidelný vzor. Kouli takto rozdělíme na osminy.

3 Na vrchol koule přišpendlíme uprostřed červenou

6 Asi 1,5 cm od vrcholku začneme druhou řadu bílou
stužkou. Vytvoříme opět čtyři trojúhelníky.

stužku s puntíky.
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7 Mezi stávající trojúhelníky vytvoříme další čtyři.

s Otvor mezi oběma polovinami zakryjeme stuhami.

8 Další řadu vytvoříme červenou stuhou. Dle obrázku přišpendlíme osm stužek složených do trojúhelníků.

Vezmeme dvě bílé, které přes sebe částečně přeložíme.
Přes ně dáme doprostřed červenou s puntíky a navrch
tenkou červenou stužku. Stuhy přišpendlíme ke kouli.

9 Mezi ně dáme dalších osm. Tím máme polovinu kou-

d Tři spodní stuhy omotáme kolem koule, zahneme

le hotovou.

a přišpendlíme.

a Stejně ozdobíme druhou polovinu koule.
a
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Váno ční ozd oba
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f Nyní kouli převážeme tenkou stuhou a opět přišpen-

k Červenou kouli máme hotovou.

dlíme.

l Podobně vytvoříme větší bílou kouli. Na ní použijeg Ze stužek si vytvoříme mašli.
h Z tenké stuhy vytvoříme očko na zavěšení.

me stuhy se zlatým okrajem, které vytvoří na kouli další
dekorativní prvek.
Pokud vytváříme větší kouli, uděláme víc řad trojúhelníků než na menší kouli. Také můžeme použít širší stuhy.

j Do středu očka zašpendlíme mašli.
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