Plstěná srdíčka
Materiál
Tři odstíny červené nebo růžové vlny na plstění,
plstící jehla,
pěnová houbička na nádobí nebo kousek molitanu,
vykrajovátka na cukroví,
korálky, jehla, nit, červené stužky.
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Postup



 Technikou suchého plstění z formy si vytvoříme
ozdoby na vánoční stromeček ve tvaru srdíček. Z vlny
utrhneme chomáček vláken (nestříháme). Trháme
tak, že oběma rukama pevně uchopíme vlněný svazek
a pomalu vytahujeme jednotlivá vlákna. Pokud vlna
nechce povolit, vytahujeme vlákna po menších částech,
to znamená, že si svazek rozdělíme na dva až tři proudy a teprve poté trháme.

 Formičku položíme na molitan a vložíme do ní
vlnu. Můžeme vytvořit srdíčko jednobarevné nebo
použít všechny odstíny vln, které jsme si připravili. Srdíčko pak bude jako mramorové. Množství vlny,
které použijeme, je závislé na tom, jak silný filc chceme vytvořit. Vpichy plsticí jehlou provážeme vlákna
k sobě (napodobujeme pohyby šicího stroje). Postupujeme vpichy od okraje ke středu a vpichujeme až do
molitanu. Jehlou provazujeme vlněná vlákna k sobě
navzájem. Zároveň se nám vlna provazuje i s molitanem, což nepotřebujeme.
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 Proto jakmile drží vlna požadovanou formu, odtrhneme ozdobu od molitanu, otočíme, vložíme opět do
formy a pokračujeme v plstění z druhé strany. Vždy,
když se ozdoba vpichy jehlou příliš přichytí k podkladu, otočíme ji a pokračujeme z opačné strany. Tento postup můžeme několikrát opakovat, dokud nám
nevznikne pevný homogenní tvar, z kterého nelze
oddělit vlákna.



 Nyní ozdobu vyjmeme z formy a pokračujeme ve
volném plstění. Vpichy jehlou upravujeme okraje ozdoby. Vpichujeme do boků a celkově upravujeme tvar tak,
aby se nám líbil. Vytvoříme si stejným způsobem větší
množství různě velkých srdíček.

 Srdíčka opatříme úchytem na zavěšení a pošijeme skleněnými korálky.
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Ozdoby z polystyrenu a hedvábí
Materiál
Polystyrenové koule,
barevné hedvábí nebo jiná tenká látka,
stužky, flitry,
špendlíky,
nůžky.

26 | Ozdoby z polystyrenu a hedvábí

Postup



 Kouli obalíme hedvábím a zavážeme stužkou.
 Svázané hedvábí sestřihneme asi na délku 4–5 cm.
 Na špendlíky navlékneme flitry ladící barevně s látkou. Jednotlivé záhyby hedvábí přišpendlíme ke kouli.

 Zbylými špendlíky s flitry vytvoříme na kouli vzor,
v našem případě spirálu ze světle a tmavě zelených flitrů.

 Na další kouli uděláme vzor slunce nebo hvězdy.
Abychom mohli koule zavěsit, přišpendlíme na jejich
vršek očko ze stužky.
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Korálkové hvězdy
Šesticípá hvězda
Materiál
Skleněné korálky – 6× velký ozdobný, 60×
malý broušený, 6× středně velký na základový
kroužek, dřevěné korálky – 30× malý červený
a 48× černý, drátek na navlékání.
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Postup



U většiny postupů na korálkové vánoční ozdoby jsou
přesně dané velikosti a druhy korálků. Já ráda pracuji s tím, co mám doma. Mám pocit, že lze dosáhnout zábavnějších výsledků, pokud člověk není moc
svazován předpisy. Hvězdy, jejichž postupy vám zde
nabízím, moc omezení nemají. Postačí, když si na ně
vybereme přibližně stejně velké korálky (na druhu
a barvě tolik nezáleží) a k nim přidáme do každého
paprsku hvězdy jeden ozdobný korálek, přibližně dvakrát tak velký, než jsou ostatní. Na šesticípou hvězdu
budeme ještě potřebovat šest středně velkých kulatých
korálků. My jsme nakombinovali dřevěné, lakované
a skleněné broušené korále, což vytvořilo zajímavý
kontrast. Podobně lze vytvořit hvězdy z různě barevných a tvarovaných skleněných korálků. Využijeme tak
všechny zbytky, které doma máme.

 Na drátek navlékneme střídavě šest malých červe-



ných a šest velkých různobarevných korálků.

 Spojíme je do kroužku protažením drátku prvním
korálkem v řadě. Drátek utáhneme a začneme vytvářet první paprsek hvězdy.
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 Navlékneme základní řadu, která se skládá ze čtyř
černých korálků, jednoho velkého ozdobného, pěti
malých broušených a čtyř malých červených korálků. Špičku vytvoříme protažením drátku zpět čtvrtým
červeným korálkem. Přidáme pět malých broušených
korálků, protáhneme drát velkým ozdobným korálkem, navlékneme čtyři černé a vrátíme se do základového kroužku. Drátek protáhneme zpět zlatým
korálkem, dále jedním červeným a velkým modrým.
Nad duhovým korálkem vytvoříme druhý paprsek
hvězdy.

Pěticípá hvězda

 Postupujeme stejně jako u prvního paprsku. Tak-

Materiál

to vytvoříme nad každým velkým korálkem kroužku
jeden paprsek.

 Jakmile budeme mít všech šest paprsků, konce drátku stočíme k sobě, odštípneme a ukryjeme v nejbližším korálku.



Skleněné korálky – 5× velký ozdobný, 30× malý
broušený, dřevěné korálky – 25× malý červený
a 60× černý, drátek na navlékání.

Postup
 Nejprve vytvoříme první z pěti paprsků.



 Postup vytváření paprsku si popíšeme podle obrázku, kde vidíme jak paprsky hotové, tak ještě v rozloženém stavu. Nejprve vytvoříme základní řadu. Na
drátek navlékneme jeden červený korálek, pět stejných
černých korálků, jeden velký ozdobný (ten může být
v každém paprsku hvězdy jiný), dále tři malé broušené, jeden černý a čtyři červené.

 Špičku paprsku vytvoříme tak, že drátek vedeme


spodním červeným korálkem (čtvrtým od konce) zpět
(v protisměru). Pevně utáhneme. Jakmile takto drátek
protáhneme, navlékneme na něj jeden černý a tři broušené korálky. Nyní drátek protáhneme velkým ozdobným korálkem opět v opačném směru, než jsme vedli
drátek v základní řadě. Tím vytvoříme smyčku s červeným ozdobným koncem. Dále navlékáme pět černých
korálků a celý paprsek zakončíme protažením drátku
červeným korálkem.

 Obdobně vytvoříme zbývající paprsky.
 Hotové hvězdy
 Obdobně vytvoříme hvězdičky se sedmi paprsky.
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