PODZIM

Plstění jehlou na polystyrenové formě

Lampionky do zahrady

Tisk přírodninami

Pískové věnce

Tisk válečkem

Plstěné korále

Měděný rámeček

Věnec na dveře

Muchomůrky voskovou batikou

Plstění jehlou na polystyrenové
formě
Materiál
Polystyrenová krabička,
česaná vlna na plstění,
filcovací jehla, fix,
řezák,
kousek barevné látky,
nůžky,
nůž,
gumičky.
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Postup
1 Na vytvoření šperkovnice použijeme techniku plstění jehlou a také v malé míře techniku patchworku bez
jehly. Na krabičku si nakreslíme požadovaný vzor. My
jsme si vybrali abstraktní geometrický vzor, který lze
jednoduše vytvořit pomocí gumičky a fixy. Gumičku
navlékneme na krabičku a fixou ji obkreslíme. Gumičku navlékneme v jiném úhlu a opět obkreslíme.

1

2 Vzor by měl přecházet z víčka krabičky na její spodní
díl, proto některé linie překreslete až ke dnu šperkovnice.

3 Část spodního dílu nyní ozdobíme patchworkem. Postupujeme tak, že nakreslené linie prořízneme
nožem do hloubky asi 3 mm.

2

4 Z látky vystřihneme kousek po stranách asi o 5 mm
větší, než je část krabičky, kterou budeme zdobit.

5 Pomocí nože zasuneme látku do proříznutých linií a to
i na spodu a vrchu polystyrenového dílu. Látkou ozdobíme jen část krabičky, zbytek si necháme volný na plstění.
6 Vybereme si vlny v odstínech vzoru látky.

4

7 Vlněná vlákna natrháme na kousky.
8 Žlutou vlnou začneme pomocí vpichů jehly vyplňovat vzor, postupujeme tak, že vlnou vybarvujeme jednotlivé trojúhelníky, které vznikly překřížením linií.

7

6

P lstění jehlou na p olyst yrenové formě

| 59

9 Vpichy filcovací jehlou provážeme vlněná vlákna
k sobě i k polystyrenu (pohyby jehlou napodobujeme
šicí stroj). Postupujeme vpichy vždy od okraje vzoru
k jeho středu.

8

a Postupně vybarvujeme trojúhelníky zeleně, oranžově, červeně a fialově. Jednotlivé barvy klademe vedle sebe tak, aby k sobě ladily.

s Vlnou vyplníme celé víčko až po okraj.
 To, které trojúhelníky se rozhodnete vybarvovat, je
jen na vás. Menší vzor dá více práce, než větší plochy.

9

f Mně se líbila kombinace malých a velkých troj
a čtyřúhelníků.

g Jakmile máme víčko hotové, začneme vyplňovat
spodní díl. Ten již máme z části vyplněn látkou, zbytek doplníme vlnou ve stejných barvách jako na víčku.

h Během plstění spodního dílu stále kontrolujeme
návaznost linií s vrchním dílem. Hotová krabička bude
mít vlnu na sobě pevně provázanou a žádná vlákna
nebude možné oddělit.

s

Stejným způsobem můžeme ozdobit další polystyrenové formy – koule, obrázky, figurky...

f

h

g
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Lampionky do zahrady
Materiál
Barevné papíry,
izolepa,
nůžky,
tvarové nůžky,
ozdobné děrovačky,
čajové svíčky,
papírové krabičky velikosti lampionů,
zavařovací sklenice.

L ampionky d o z ahrady
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Postup
1 Vytvoříme si dva druhy světýlek. Začneme jednodušším. Vezmeme si papír takové velikosti, aby
po jeho srolování vznikl dostatečně velký lampion
(můžeme použít i balicí papíry). Ideální je, pokud se
do lampionu vejde zavařovací sklenice. Svíčka v ní
ukrytá na větru nezhasne ani nehrozí zapálením papíru. Tvarovými nůžkami vystřihneme ozdobný okraj.
Pokud nemáme tvarové nůžky, pomůžeme si nůžkami rovnými a vystřihneme do okraje zuby nebo třeba vlnovky.

2 Ozdobnými děrovačkami dozdobíme okraj papíru.

1

2

3 Lampion vytvarujeme pomocí krabičky. Papírem
obalíme krabičku tak, jako kdybychom ji chtěli zabalit.

4 Dno i bok zpevníme izolepou. Ozdobný okraj
na vršku lampionu ponecháme volný.
5 Vytvoříme si takto sáček s plochým dnem, do kterého vložíme sklenice se svíčkou. Lampionků si vytvoříme více variant.

3
5

4
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6 Další typ lampionů vytváříme zpočátku podobně.
Vystřihneme okraj, ale již nevytváříme ozdobné dírky.

6

7 Lampion opět vytvoříme pomocí krabičky.
8 Slepíme boky.
9 Dno vyrovnáme a také slepíme.
a Vzniklý sáček v horní části stlačíme dle obrázku.
s Děrovačkami nyní ozdobíme nejen vršek, ale i boky
sáčku.
 Dírky vyrážíme co nejblíže vedle sebe.

7

f Sáček nyní rozevřeme kolmo na původní složení. Tím nám v přední a zadní části lampionu vzniknou dva pruhy vykrojených vzorů, které posléze svíčka
krásně prosvítí.

g Do lampionů vložíme sklenice a zapálíme svíčky.

9

s



f
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Tisk přírodninami
Materiál
Plátěné prostírání nebo ubrousky,
ploché štětce,
krycí barvy na textil fixované teplem (světle
a tmavě hnědá, zelená, okrová),
papíry,
listy nebo rostliny,
žehlička.
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Postup
1 Tisk přírodninami si vyzkoušíme na kuchyňských
ubrouscích. Tisk lze použít tam, kde nám na ubruse
nebo prostírání zůstala skvrna, která již nejde vyprat.
Po překrytí otiskem, bude textilie nejen jako nová, ale
získá nový originální vzhled.

1

Nasbíráme si zajímavě tvarované listy různých velikostí. My
jsme použili listy vinné révy a dubu, ale lze použít jakékoliv jiné. Dobře vypadá, pokud použijeme různé druhy listů.
Ušijeme si plátěné ubrousky nebo použijeme ty, které
máme doma a potřebují „recyklaci“. Ubrousek vypereme, vyžehlíme a připravíme si tisk. Tiskneme na pracovní ploše pokryté starými novinami nebo balicím
papírem. List ze spodní strany listu natřeme barvou,
opatrně přiložíme na látku a zakryjeme listem papíru.

2

2 Dáme pozor, aby se papír nepohnul a pevně ho přimáčkneme k listu. Rukou lehce přejíždíme po celé ploše papíru,
aby byl otisk kvalitní. Množství barvy, kterou list potíráme, je dobré si nejprve nanečisto vyzkoušet na kousku látky. Papír opatrně sejmeme a stejně opatrně sloupneme i list.

3 Postupujeme tak, že nadzvedneme jeden okraj a list

3

pomalu zvedáme, abychom nepoškodili otisk.

4 Natištěný list má být zřetelný a dobře prokreslený.
5 Otisky vytváříme jednou barvou a klademe listy vedle sebe nebo lehce přes sebe. Každý další otisk
vytváříme až poté, co předchozí zaschnul. V opačném
případě bychom ho mohli rozmazat. Stále měníme
papír, kterým si při tisku pomáháme, za čistý. Stejně
měníme i papír pod ubrouskem.

4

Na dalším ubrousku vytváříme vzor spadaného dubového listí. Otisky vytváříme různými barvami. Postupujeme po diagonále. Po zaschnutí ubrousky zažehlíme
z rubové strany dle návodu na barvách. Každý ubrousek můžeme vytvořit jiným způsobem a jinými barvami. Stejně můžeme ozdobit i ubrus. Použijeme na něj
všechny varianty barev a tvarů, které jsme dali
na ubrousky. Otisky můžeme použít i na papír. Vytvoříme si tak třeba originální přáníčka nebo obaly na knihy.
Tisk přírodninami
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