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Výroba indiánského bubnu
Jak si vlastně udělat pořádný indiánský buben? Dnešní Indiáni se s tím moc nemazlí a
už v dobách okolo legendárního Little Big Hornu používali bezostyšně stejné bubny jako
dechovka ve velkých městech nebo kavalerie na přehlídkách. Na konci se k těmto bubnům
ještě vrátíme, teď nás však bude zajímat jednoduchý buben, který mohl mít a také asi měl
doma v týpí nejeden Indián. Když se ptali Rudého Oblaka, co vzal jako základ na rám pro
svůj buben, řekl – rám ze síta na mouku.

obr.1: kůže po natažení na rám - pozor na otvory, nedávejte je moc ke kraji

obr.2: po vypletení nám vzniknou jakoby loukotě kočárového kola, vyplétáme pak kus
středu systémem nahoru a pod tím utahujeme kůži

obr.4
Kůži budeme natahovat na předem připravené rámy - kruhy z PE nebo novodurových
trubek (menší bubínky o průměru 10 – 20 cm, a větší bubínky o průměru 25 – 30 cm),
šířka cca 5 - 7 cm.

Vezmeme potřebnou velikost kůže a vyřízneme z ní kolo, které bude cca o 5 cm delší
než spodní hrana rámu – obr. 2. Kůži navlékáme na rám namočenou – po vyschnutí se
pak trochu smrskne a bude pevná a tvrdá.
Potom si nařežeme co nejdelší řemínky (nebo využijeme provázky) a začneme buben
vyplétat nejdříve do kříže a potom do hvězdice. Nakonec loukotě, které se nám z kůže
vytvoří, propleteme kolem dokola a zakončíme uzlem – obr. 3.
Buben nedávejte schnout ke kamnům nebo k radiátoru, ale opatrně ho nechte zvolna
vyschnout. Až bude dokonale suchý, můžete si ho pomalovat podle fotografií z amerických
knížek (obr. 4)
Paličku si uděláte stejně jednoduše. Na kus jasanové větve (či jiného vhodného dřeva),
která musí být dokonale rovná a asi 40-50 cm dlouhá, našijete na konec kus kůže. Paličku
pak celou zašijeme do namočené kůže a necháme pomalu vyschnout. (obr. 5)
Pokud tyto bubny pěkně vyzdobíme barvami, pár pery, látkou a korálky, budou
najednou vypadat neopakovatelně indiánsky

obr.5a: palička k velkému bubnu

obr.5b: palička k medicínovému bubínku

LAPAČ SNŮ
VÝZNAM LAPAČE SNŮ
Podle severoamerických indiánů lapač snů zachycuje dobré sny a špatné sny odhání.
Také prý chrání před negativní energií a přináší štěstí - v lásce i v životě. Měl by být
zavěšený v místnosti, kde dotyčný spí, nejlépe poblíž okna nebo dveří, aby tak zajistil co
nejlepší spánek, a následně pak i bdělý stav.
Podle indiánské mytologie jsou sny posly z jiného světa, kteří mají vliv na život člověka.
Lapač snů je tedy magický filtr těchto tajemných sil. Zatímco noční můry odráží, příjemné
sny "propouští" ke spáči
Lapač snů ale také slouží jako amulet, který chrání před negativní energií a aktivuje
pozitivní energii, aby lidem přinášela štěstí. Lze ho nosit při sobě pro štěstí.
Podle legendy vyrobila první lapač snů indiánská máma, které stále plakalo dítě. Když
si nevěděla rady, jak mu ulevit, zašla za moudrou stařenkou a ta jí poradila, jak vyrobit
kouzelný talisman pro klidný spánek. Od té doby dítě spalo klidně a neplakalo. A tak vznikl
první lapač snů...
Ať už této legendě věříte, nebo ne, lapač snů nikomu neublíží (kromě osob se silnou
alergií na peří) a poslouží jako pěkná dekorace do ložnice. Hodí se také jako dárek nebo
jen tak pro radost...
O lapači snů se říká, že dobré sny sklouznou po peříčku přímo do duše spícího a ty
špatné se zamotají v síti a první sluneční paprsek je spálí. Proto by lapač snů měl viset
nad lůžkem tak, aby na něj alespoň na chvilku mohlo zasvítit slunce.
Každá část talismanu má tedy svůj význam.
∗

Kamínek uprostřed síťky znázorňuje "vlastní já" člověka. Je to střed, kolem
kterého se točí svět. Indiáni věří tomu, že se sny (ať už dobré, špatné nebo
strašidelné) snaží najít každého človíčka. A že tohle centrum (vlastní já) je třeba
chránit, především před negativní energií. Proto šamani vymysleli Indiánům
lapač snů.

∗

Kruh lapače snů představuje svět a vesmír, který chrání kamínek (tedy vlastní
já člověka). Je to první překážka pro negativní energii a síly, které se na spáče
valí a kruh zadržuje negativní vlnění.

∗

Peříčka (většinou 6 nebo 8, které jsou spojeny do párů, a přitom je každé
zakončené kamínkem), která jsou přivázána ke kruhu zachytávají vesmírnou
energii a sny, které filtrují. Noční můry jsou odraženy do ... pryč a sladké sny
jsou přeneseny do síťky. Ta také zachytí všechnu negativní energii, která by
přece jen přes pírka prošla.

∗

Síťka – síť s uzlíkama je v lapači snů to nejdůležitější! Chytá děsivé sny a
negativní síly a jsou do ní přeneseny dobré sny a pozitivní energie. Pokud se
dostane přeci jen nějaká negativní energie do sítě, zde je ještě odchycena.
Podle Indiánů zde negativní energie, která se v síti zachytí, zabloudí a nenajde
cestu ke kamínku uprostřed (tedy k člověku). Symetrie sítě symbolizuje
harmonii. A přesně tu všichni zlí duchové nenávidí...

VÝZNAM BAREV V LAPAČI SNŮ
∗

BÍLÁ barva - je symbolem čistoty, jasnosti a nevinnosti, ale také perfekcionismu
a touhy po dokonalosti. Napomáhá přemýšlení, stabilizuje, posiluje a očišťuje.
Umocňuje působení barvy, s níž je používána.

∗

ČERNÁ barva - nám pomáhá neuzavírat se do sebe a neztratit se v neklidném
světě. Symbolizuje pevnost, stálost, nekonečno.

∗

ČERVENÁ barva - je teplou stimulující barvou. Oživuje nás a dodává nám
odvahu. Symbolizuje krev, pohyb, vitalitu, energii a životní sílu. Dodává velké
množství energie, aktivuje, zahřívá, probouzí životní energii. Pro vzletné povahy
působí jako pevná půda pod nohama a podporuje zrealizování všech nápadů.
Podporuje imunitní systém.

∗

FIALOVÁ barva - je symbolem duchovna i srdečnosti. Působí na centrální
nervový systém uklidňujícím dojmem a vyvolává spánek. Přináší inspiraci,
pokoru a napomáhá meditacím. Zklidňuje hyperaktivní děti.

∗

HNĚDÁ barva - symbolizuje trpělivost a spolehlivost. Je to barva země a
pokory. Dodává klidnou stálou energii. Je barvou zdravého rozumu.

∗

MODRÁ barva - symbolizuje moře, nebe, ale i povinnosti. Vyjadřuje pocit
svobody, napomáhá k inspiraci pocházející z našeho nitra. Představuje
opatrnost, rozvážnost a nečinnost. Vyjasňuje a rozšiřuje duši. Pomáhá při
problémech v komunikaci a sdělování. Propojuje srdce a rozum. Přináší úspěch
při jednání s úřady.

∗

ORANŽOVÁ barva - je symbolem optimismu, mládí a radosti ze života.
Vzbuzuje v nás zvědavost a touhu po dobrodružství. Dodává životní radost a
sílu, pohlcuje negativní energie. Pomáhá léčit fobie všech druhů, překonávat
depresi a těžké životní okamžiky. Je to barva moudrosti. Má blahodárný vliv na
trávení.

∗

RŮŽOVÁ barva - symbol něhy, jemnosti a romantické lásky, zároveň však také
nezralosti a naivity. Je označována jako barva srdce. Prozrazuje sentimentalitu
a jemnost. Uvolňuje napětí ve svalech a v mysli.

∗

TYRKYSOVÁ barva - spojuje blahodárné účinky modré a zelené a tím nás
očišťuje a zároveň posiluje. Má uklidňující účinky na tělo i duši. Symbolizuje
svobodnou duši. Podporuje sebevědomí, fantazii a spontánnost. Tiší pocit hladu
a je proto vhodná při dietách.

∗

ZELENÁ barva - je barvou přírody, rovnováhy, klidu a naděje. Působí
uklidňujícím dojmem. Představuje kreativitu, citlivost a ochotu pomáhat jiným
lidem prostřednictvím pochopení. Léčí nás a dává nám pocit vyrovnanosti a
míru, uklidňuje a harmonizuje nervovou soustavu. Povzbuzuje přátelství, lásku a
sounáležitost k okolí. Učí nás umět se odevzdat.

∗

ŽLUTÁ barva - je nejjasnější teplou barvou s povzbuzujícím a rozveselujícím
účinkem. Je symbolem moudrosti a vysoké inteligence. Podporuje myšlení,
povzbuzuje nervy a oživuje paměť. Ztělesňuje pocit svobodného, nezatíženého
vývoje. Podporuje metabolismus, pomáhá při komunikaci. Učí nás asertivitě,
umět vyjádřit svůj vlastní názor a nemít výčitky svědomí. Podporuje intuici a
tvořivost. Léčí orgány trávicího traktu.

Potřebujeme:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

vrbová větvička (pedig, drát, kroužek od záclon, náramek,
různá těsnění z plastu...)
malý, hladký kamínek s dírkou nebo větší korálek
vteřinové lepidlo
bavlnka (provázek, vlna, kroucená šňůrka, kožený
řemínek)
korálky na dozdobení
6 nebo 8 pírek, vždy musí být v páru
provázek
2 kůžičky na krk

Postup výroby I.
dle : http://www.ceskykutil.cz/tvorime/vyrabime-pro-deti

Větvičku ohneme do kruhu a koneček svážeme pevnou nitkou.
Nemáme-li vhodnou větvičku, můžeme použít i pevnější drátek
stočený do kruhu. My jsme použili kovovou obroučku ze starého
stínidla na lampičku.

Kruh hustě omotáme provázkem nebo bavlnkou, můžeme
použít i kožené tenké šňůrky. Dbáme na to, aby podklad –
větvička nebo drátek – nikde nevykukoval.

Koneček bavlnky nebo provázku navážeme na omotaný kruh
a začneme vyplétat vnitřní síť. Volně přivazujeme bavlnku
kousek po kousku ke kruhu (viz foto), dodržujeme skoro
pravidelné rozestupy.

Poslední úvaz bavlnky je od prvního vzdálen o menší úsek
než ostatní. Začneme navazovat druhé kolo tak, že bavlnku
přivážeme doprostřed obloučku úvazu předešlého kruhu.

Postupně navazujeme bavlnku spirálovitě směrem do kruhu,
jednotlivé úseky nevypínáme napevno, ale ani nenecháváme
příliš volné. Bavlnka začne vytvářet jakousi hvězdici.

Na bavlnku navlékneme asi ve druhém nebo třetím kole
vyplétání (podle velikosti kruhu) korálek a zajistíme jej malým
uzlíkem. Další korálek navlékneme doprostřed výpletu na
poslední úvaz, do něj můžeme také schovat zajišťovací uzlík.

Peříčka spojíme vždy po dvou k sobě a na bavlnku nad ně
navlékneme dva korálky. Podle velikosti kruhu připravíme dva
krátké peříčkové závěsy a tři nebo pět větších, kde budou vždy
dvě dvojice peříček s korálky pod sebou.

Krátké závěsy přivážeme po stranách kruhu, delší na spodní
stranu. Všechny uzlíky by měly být co nejvíc schované v
korálcích nebo zapošité tak, aby byly co nejméně vidět. Pak už
zbývá jen lapač zavěsit nad lůžko a těšit se na hezké sny.

Při navazování bavlnky do spirály si můžeme pomoci háčkem, lépe se nám povede
uzlíky utáhnout tak, aby se úvazy zbytečně neprověšovaly. Ti šikovní si mohou síťku i
uháčkovat a do kruhu ji potom přivázat za cípy.

Postup výroby II.
Proutek stočíme do kruhu. Chceme- li být obzvláště pečliví,
sesadíme konce do sebe tak, že v polovině tloušťky odřežeme cca
3 cm, na jednom konci to bude spodní část, na druhém vrchní.
Takto konce do sebe pěkně zapadnou a my je začneme ve spoji
omotávat provázkem. Použijete-li bavlnku, bude to nejdelší část
výroby. Kroužek musí být celý schovaný pod provázkem.
Síť začneme vyvazovat v pravidelných rozestupech na kruh.
Po prvním kolečku pokračujeme spirálově do středu, niť
přivážeme do středu obloučku z předešlého okruhu. Niť by měla
být vypnutá tak akorát, nenapínat příliš, ale ani obloučky neprověšovat. Ve středu kruhu
navlečeme na poslední úvaz kamínek, niť zauzlíkujeme a zbytek odstřihneme.

Teď už jen stačí na kousky provázků navléct pírka a korálky na ozdobu, přivázat je na
bok a spodek kruhu. Malé poutko na vršku nám poslouží na zavěšení.

Zkrácený návod
Vrbovou větvičku ohni tak, aby se z ní vytvořil kruh. Konce svaž k sobě provázkem.
Kruh omotej kůžičkou, aby neprosvítala větvička pod ní. Pak si uháčkuj síťku stejně velkou
jako kruh. Jednotlivé konce síťky přivaž ke kruhu a doprostřed nalep vteřiňákem kamínek.
Na každé peříčko navlíkni korálek a svaž po dvou peříčka k sobě, aby ti vznikly 3 páry. Ty
pak přivaž provázkem nebo kůžičkou k dolní části kruhu. K horní části kruhu si přivaž
kůžičku tak, aby vzniklo poutko. No a pak si pověs ten svůj výtvor nad postel a je to!

Na obrázku je III. varianta výroby:

INDIÁNSKÝ VÁČEK
Ve výbavě každého příslušníka Prvních Národů
nesmí chybět kožený váček, ve kterém si může
uchovávat nejrůznější drobnosti. Váčky, naplněné
bylinkami nebo posvátnými předměty, se používaly jako
amulety, tedy jako ochrana proti zlým duchům. Anebo
sloužily jako zásobárna tabáku.
Váček je vyroben z jemné kůže. Budete-li vyrábět
váček větších rozměrů, myslete na to, že jemná kůže
neunese velikou zátěž, zvolte proto pevnější kůži a
počítejte s tím, že veškerá práce s ní bude náročnější.
Potřebujeme:
• Papír na zhotovení šablony,
• vhodný kousek kůže,
• lepidlo na kůži nebo na textil, (není nezbytné),
• řezané barevné kůžičky na sešívání,
• kulatá kůžička na závěs,
• korálkový motiv
• Mizící (sublimační) fix,
• děrovačka na kůži,
• pravítko,
• šicí potřeby,
• špendlíky s kulatou hlavičkou,
• nůžky
Postup
1. Podle obrázku nejprve vyrobte papírovou šablonu.
Základní rozměry (bez sestřižení) jsou – pro vnější díl 26,5 x
8 cm, pro vnitřní díl 15,5 x 8 cm. Na krajích odměřte 2,5 cm
a sestřihněte špice.

2. Šablonu položte na jelenici, aby neklouzala,
přišpendlete ji špendlíkem s kulatou hlavičkou, a pak podle
ní opatrně vyřízněte díly váčku.

3. Nejprve vypracujte vnitřní díl – podle rovné čáry
založte okraj a přilepte jej lepidlem na kůži. Jde to i bez
lepidla, ale s ním se pracuje snáz. Po zaschnutí, nebo po
důkladném uhlazení, si na ohnutém okraji naznačte
sublimačním fixem body vzdálené 7 mm od sebe a asi 5 mm
od kraje.

4. Na děrovačce nastavte průměr otvoru asi 4 mm.
V místech značek proděrujte kůži, vzniknou tak otvory pro
sešití.

5. Obdobně si naznačte také body vzdálené 7 mm po
okrajích dílu a proděrujte je.

6. Stejným způsobem připravte i vnější díl. Poté
nastříhejte ostrými nůžkami třásně. Při výrobě třásní
nestříhejte až do špičky nůžek, při stisku čelistí dělají
některé nůžky nepěkné „skoby“.

7. Připravte si korálkový motiv. Pokud jste si jej s námi
nezhotovili, návod najdete zde. Velikost motivu je 3,5 x 4,5
cm (měřeno až do špice), délka třásní je asi 3,5 cm.

8. Hotový motiv přišijte na vrchní díl váčku, jeho přesné
umístění vidíte na obrázku.

9. Práci začněte ozdobným „prošitím“ vnitřního dílu
váčku. Modrou kůžičkou obšijte založený díl.

10. Díly váčku položte na sebe tak, aby korálkový motiv,
přišitý na vrchní díl, ležel lící na pracovním stole.

11. Modrou kůžičkou, kterou jste obšili založený vnitřní
díl, pokračujte v obšívání, tentokrát obou dílů současně. Nad
třásněmi jen protáhněte kůžičku dírkami, když se oba konce
potkají, zavažte je na plochý (tzv. ambulantní) uzel.

12. Vyzkoušejte si přehnutí vrchního dílu. Hranu uhlaďtě.
V místě přehybu naděrujte otvory pro přišití závěsu.
Vzdálenost mezi otvory je 7 mm.

13. Odměřte kulatou šňůrku z kůže tak, aby byla delší,
než je obvod hlavy toho, kdo bude váček nosit. Položte ji
z rubu na váček a přišijte ji červenou kůžičkou.

14. Na okrajích pracujte stejně, jako při sešívání dílů
váčku. Obšijte kraje, nad třásněmi kůžičku jen protáhněte a
zavažte na plochý uzel.

15. Zavažte kulatou kůžičku závěsu a váček je hotový.

16. Váček potěší velkého náčelníka i malého zvěda.
Pepův TIP: Nemáte hotový korálkový motiv a ani jej nechcete šít? Pak stačí obrázek
na váček namalovat fixem na textil.

INDIÁNSKÝ TALISMAN
Co potřebujeme:
• Drátek
• Provázek nebo tenká kůže
• Lepidlo
• Keramické a dřevěné korálky
• Pírka
Postup:

1. Konce pírek namočíme do lepidla a zasuneme do dřevěného korálku. Vsuneme také
drátek a na konci ohneme, aby korálek nevyklouzl.

2. Navlečeme velký zdobený korálek a potom střídavě keramické a dřevěné korálky.

3. Drátek stočíme do kolečka a omotáme několikrát kolem pův. drátku a konec ucvikneme.

4. Hliněným kolečkem provlečeme provázek nebo kůžičku naproti sobě.

5. Za spodní konce přivážeme korálkový základ, uděláme uzel a na konce navlečeme po
korálku. Vrchní konce jsou na zavázání na krk, klíče nebo kabelku.
Finální výrobek:

A takto vypadá finální výrobek ...

INDIÁNSKÉ CHŘESTIDLO Z DÝNĚ
Co potřebujeme:
• Dýni
• fólii
• Herkules
• noviny
• tempery

•
•
•
•

štětce
klacík
řezák
lepicí pásku

Postup:

1. Dýni obalíme potravinářskou fólií.

2. Lepidlo rozmícháme v trošce vody. Noviny natrháme
na malé kousky, které namáčíme do lepidla a lepíme na
dýni (asi 6 vrstev). Základ nesmí nikde prosvítat.

3. Po uschnutí lepidla (24 hodin) rozřízneme dýni napůl
a oddělíme papírovou slupku.

4. Poloviny upravíme tak, aby se dal mezi ně vložit
klacík. Dovnitř nasypeme hrách, rýži, korálky atd. Spoj
zalepíme páskou a několika útržky novin.

5. Chřestidlo nabarvíme podle fantazie (indiánské
motivy, africké, keltské,…) a nalakujeme bezbarvým
lakem.
Finální výrobek:

INDIÁNSKÉ COPÁNKY
Příprava
Do copu z vlasů po ramena nebo i delších nastřihneme
čtyři až pět nití dlouhých 180 až 200 cm. U kratších vlasů
jsou kratší i nitě. Všechny nitě uprostřed spleteme na délku 3
až 4 cm a sebereme - získali jsme tak osm až dvanáct 90 až
100 cm stejně dlouhých nití.
Dírkou uprostřed malého papíru nebo kartónu vytáhneme
háčkem jeden pramínek vlasů a upleteme volný copánek
tak, aby držel pohromadě. Nitě teď tvoří pod pramínkem
smyčku. Konce nití otočíme kolem pramínku a provlečeme
smyčkou. Smyčku vytáhneme pevně nahoru a důkladně
utáhneme.
Kdo si nedělá copánek z vlasů, ale tak říkajíc "do
zásoby", bude pracovat s jedním párem nití navíc a vrchní
smyčku nepřipevňuje ve vlasech, ale zavíracím špendlíkem
k polštáři. Smyčku lze také provléknout gumičkou a tu pak
připevnit na polštář zavíracím špendlíkem. Později
provlečeme vlasy gumičkou a copánek bude držet.
Do smyčky z nití na horním konci copánku můžeme
vsunout vlasovou sponku a tou potom copánek upevnit do
účesu. Během práce nahradí vlasovou sponku zavírací
špendlík pevně drží nitě na polštáři.

Pletení copánků
Pokud budeme plést copánek přímo do vlasů, vezmeme
všechny nitě a pramínek vlasů do jedné ruky a do druhé
jednu nit ze svazku. Začneme tím, že kolem pramínku vlasů
a nití uděláme čtyři upevňující smyčky. Každá smyčka
vznikne obtočením jednotlivé nitě kolem pramínku a jejím
provlečením vzniklým očkem.
A můžeme začít omotávat podle daného návodu nebo dle
vlastní fantazie.
Ať držíme pramínek v levé ruce a pravou obmotáváme, ať
pracujeme zleva doprava nebo obráceně, ostatní nitě
zůstávají v klidu viset.
Bezpodmínečně nutné je dodržovat již jednou zvolený
směr. Nitě a vlasy musíme hustě ovinout, protože je třeba k
sobě nitě těsně přisunout. Copánek se pak bude rychleji
prodlužovat. Jsou-li nitě dostatečně dlouhé, může být
copánek delší než vlasy, jeho tloušťka závisí na počtu nití.
Na copánek dělaný přímo ve vlasech doporučuji osm až
deset nití. Pro samostatné copánky je zapotřebí nití více.
Při střídání nití položíme nit, kterou jsme používali, ke
zbývajícím a zvolíme si další (současně můžeme pracovat i
se dvěma nitěmi).
U 1 barevných nití přibývá copánek rychleji, u
různobarevných vzniká prstencový vzor.

Základní vzory
K základním vzorům patří různobarevné silné nebo tenké provázky, prstence, křížky a
malé vypoukliny vznikající z upevňující smyčky.
Pro zhotovení barevného proužku si zvolíme jednu nit ze svazku a tu podle popisu
nahoře hustě omotáváme kolem zbývajících. Délku kontrolujeme počtem obmotání nebo
podle centimetru.
U prstencového vzoru se paralelně omotávají dvě různobarevné nitě kolem
zbývajících. Avšak pozor! Nitě musí být stále vedle sebe, nesmějí se překřížit- jinak
nedosáhneme kýženého efektu.
Šikmé křížky uděláme tak, že přes jednobarevný provázek diagonálně vedeme nahoru
a pak zase dolů jinak barevnou nit.
Upevňující smyčku neděláme pouze na začátku a na konci copánku, ale můžeme ji
zhotovit jako ozdobný prvek, kterým vznikne na provázku struktura. Kolem pramínku
neomotáváme jen nitě, ale uděláme jednu řadu upevňujících smyček, které pak vytvoří
kolem copu spirálovitou vypouklinu.
Tkaný vzor vznikne rak, že během omotávání vytáhneme ze svazku jednu nit,
odložíme ji nahoru a pokračujeme v práci. "Odloženou" nit vrátíme zpět do svazku,
omotáváme dál a tento postup stále opakujeme.

Tip
∗

Pro další omotávání si ze svazku nití vybereme vždy tu nejdelší!

∗

Když copánek dosáhne potřebné délky, zakončí se čtyřmi upevňujícími smyčkami a
všechny nitě se zaváží. Jestliže jsou nitě po dokončení copánku ještě dost
dlouhé, můžeme na ně navléknout korálek a potom zavázat.

∗

Bude-li copánek poněkud tvrdší, nevadí - nošením změkne. Copánek, který je od
samého začátku měkký, se velice snadno rozmotává.

Copánky DO VLASŮ
Všechno si můžete snadno vyrobit. Indiánské copánky jste jistě už viděli. Je velmi
jednoduché opatřit si je vlastnoručně. Potřebujete přízi, nejlépe vyšívací perlovku, korálky
skleněné, nebo dřevěné, pírka, zavírací špendlík, gumičku a sponku do vlasů.

Copánek z vlastních vlasů
Dívky s dlouhými vlasy mají hodně možností, jak si je upravit. Ze
slabého pramínku vlasů mohou uplést copánek, nebo více copánků, a
různě je na hlavě naaranžovat. Vplétané korálky různých barev působí
zvlášť efektně.

Copánek z nití vpletený přímo do vlasů
Postup práce
Délku nití raději odměřte, měla by být dva metry. Vybereme pramínek vlasů. Nitě
přeložíme na polovinu a s vlasy pevně spojíme smyčkou. Copánek přímo ve vlasech se
nám bude dělat lépe, když na vlasy položíme papír a třeba háčkem vytáhneme potřebný
pramínek. Ostatní vlasy se pak „nepletou“ do pletení.
Na začátku pletení uděláme několik upevňovacích smyček. Smyčku uděláme tak, že 1
nit obtočíme okolo vlasů a ostatních nití a provlékneme. Při pletení copánku máme vždy
jednu nit pracovní, se kterou omotáváme, ostatní nitky jsou spojeny s pramínkem vlasů.
Podstata pletení spočívá v pevném omotávání svazku nití a vlasů. Důležité je, jaké
barvy na copánek použijeme a jak je vystřídáme. Nitě, kterými omotáváme pramínek,
klademe těsně vedle sebe. Copánek má být tvrdý, nošením také trochu změkne.
Střídání barev
Z různobarevného svazku vybereme jednu barvu a tou omotáváme zbývající nitě, po
omotání požadované délky tuto bavlnku přiložíme k ostatním a vybereme jinou barvu,
kterou pokračujeme. Barvy střídáme podle naší představy. Sami přijdeme na to, jak
nejlépe uplést copánek tak, aby byl efektní a doplňoval naše oblečení nebo náladu.
Upevňující smyčky za sebou vytvoří spirálovitý vzor, rovněž šikmé křížky zpestří vaši
ozdobu.
Copánek může být delší než pramínek vlasů. Na konci jej upevníme smyčkami,
navlékneme korálek, nebo jinou ozdobu, a nitě pevně zavážeme.

Copánky „do zásoby“.

Copánky zhotovujeme samostatně a do vlasů je připevňujeme pomocí gumičky na
vlasy a sponky. Mají tu výhodu, že si jich můžeme vyrobit více a různých barev tak,
abychom je mohli nosit ke každému oblečení.
Copánek jen z příze, který nesplétáme s vlasy, si při pletení musíme upevnit například
zavíracím špendlíkem na podložku, opěradlo křesla, nebo polštář.
1. Nitě provlečeme gumičkou a přeložíme na polovinu.
2. Vybereme jednu nit a uděláme několik upevňovacích smyček okolo ostatních.
Několikrát (8 – 10x) pevně omotáme.
3. Vybereme nit jiné barvy a opět s ní omotáváme ostatní. Střídáme barvy podle
našeho vkusu.
4. Až dosáhneme požadované délky, copánek ukončíme utahovacími smyčkami a nitě
pevně svážeme, ozdobíme korálkem, pírkem, nebo jinou ozdobou.
Křížkový vzor na copánku vytvoříme tak, že nit vedeme šikmo nahoru a opět dolů.
V průběhu pletení můžeme na přízi navlékat korálky.
Podobně si můžeme vyrobit náramek, nebo šňůru na krk a máme celou soupravu

Kolíčky
Indiáni

Krávy

VÝROBKY Z KŮŽE
Ozdobný pletenec ze 4 proužků kůže

Ozdobný pletenec z 5 proužků kůže

Ozdobný pletenec z 8 proužků kůže

Oblý pletenec z 8 proužků kůže

Ozdobný náramek − propletenec

Ozdobný náramek − srdíčka

Kožené náramky
Jednoduchý náramek z proužku kůže. Abych se s
ním nemusel nějak lepit nebo sešívat, tak je pletený celý
z jednoho kusu. Na postup musíte přijít sami - ale můžu
vám poradit, že když si svážete tři prameny provázku na
obou koncích, můžete si to docela dobře natrénovat.
Zapínání tam teprve bude - na jednom konci proříznu
dírku a na druhý dám druk.

Náramek z popruhu u aktovky
Náramek z popruhu u aktovky. Náramek je spojený tenoučkým drátkem - pro změnu
měděným, a vyzdobený korálky.

Náramek od šicího stroje
Tyhle řemínky jsou kožené a náramek z nich můžeme udělat dvěmi způsoby: buď
řemínek rozřízneme, čímž uvnitř získáme jakousi klec, do které umístíme kamínek nebo
korálku, nebo korálku prostě omotáme řemínkem a spojíme obě části tenkým měděným
drátkem.

APACHE HANDBAG INSTRUCTIONS

SIOUX POUCH INSTRUCTIONS

MEDICINE POUCH INSTRUCTIONS

Voňavé pytlíčky
Co potřebujeme:
• Vonná směs dle receptu níže
• Kousek látky
• Jehla a nit + nůžky
• Mašle
• Vonná směs růžová:
• 4 šálky suchých lístků růže
• 1/2 lžičky roztlučeného hřebíčku
• 1 lžička mletého nového koření
• 1 lžička skořice

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kapky růžového oleje
Vonná směs levandulová:
3 šálky levandul. kvítků (suchých)
2 šálky suchých lístků růžové růže
ze 2 citrónů nastrouhaná kůra
1 šálek lístků meduňky lékařské
1 šálek mařinky vonné
1/4 šálku prášku z fialkového kořene
4 kapky levandulového oleje

Postup:

Z pruhu látky sešijeme pytlíček 15 x 10 cm.

Růžové lístky dáme do misky a přidáme všechny
přísady podle receptu.

Hotovou směs necháme stát v uzavřené nádobě asi 6
týdnů aby se vůně důkladně promísily. Poté vonnou
směsí plníme látkové pytlíčky (plátěné či bavlněné) ty
můžeme položit do šatníků a skříní. Nebo ji narovnáme
na otevřenou misku, která zanedlouho krásně provoní
celou místnost.
Finální výrobek:

Šperky z drátku (oplétání kamínků)
Kamínky různých tvarů, drátek, kleštičky nebo nůžky
Tady máme tři kamínky, které jsem našel na dovolené - tedy, byl jsem tam jen týden a
ještě pršelo, takže moc poznatků vám nepředám. Všechny tři jsou uchycené pomocí toho
bezva drátku, a každý jiným způsobem.

Volná tvorba je jasná, jen upozornění: Je dobré dělat očka nebo nějaké jiné úchyty!
Síťka z drátků je složitější, ale můžeme ji použít i při oplétání předmětů. Vycházíme ze
dvou drátků, které v prostředku spojíme. Pak vezmeme jeden z nich a propleteme ho mezi
ostatními - vznikne nám jakási pavučinka. Do té pak kamínek zasadíme.

Očka
Vytvoříme základní očko a pak jím provlékáme drátek podle
nákresu. Vznikne jakási síťka, připomínající rybí šupinky - do té
kamínek zasadíme. Kamínek na ukázce je malý, proto jsou šupinky
ukončené provlečením napříč, u velkého by nám vyšel pravidelný
tvar. Ukončujeme buď provlečením přes spodek, nebo pravidelným
orámováním, nebo, což je nejobvyklejší, pokračujeme až k nějakému
zúžení na kamínku a potom několikrát provlečeme drátek rovně.

VYROBTE SI ŠPERK Z DRÁTU
Drátkování je výborný způsob jak si doma vyrobit šperk. Můžeme tak udělat přívěsek
ze zajímavého kamene nebo mušličky a pokud máme dva podobné kameny, vyrobíme si
originální naušnice. Drátky se dá ozdobit láhev nebo sklenička, můžeme je kombinovat s
korálky, kamínky, mušličkami, peříčky a dalšími přírodními materiály.
Já z nich nejčastěji dělám náušnice a přívěsky, ale zkusila jsem taky obal na mobilní
telefon, jenže drátky se s elektronikou těžko snášely a mobil se mi vypínal, takže, jak vidíte
vlevo, jsem ho ani nedokončila; ale dokončila jsem jiný, z korálků: a teď pracuji na novém,
tentokrát korálky na vlasci, tak jsem sama zvědavá...
Materiál:
pro práci s drátky potřebujeme kleště - nejlépe kulaté nebo bez zoubků, zejména
silnější měděné dráty se snadno zničí zoubkovanými kleštěmi, protože jsou velmi měkké;
drátky používám různé, na náušnice a přívěsky často zubařský drát (shání se dost
obtížně, nejčastěji ho mají ve zdravotnických potřebách), existuje měkký a tvrdý, který
není vhodný na drhání a proplétání, tloušťka drátu je nejvhodnější 0,3 a 0,7 mm. Prodávají
se také drátky měděné a v různých dalších barvách, mám například červený, ale ještě
jsem se neodhodlala ho použít.
Postup:
Při výrobě takového přívěsku potřebujeme kleště - jedny na
štípání drátu a jedny na jeho ohýbání, nejlépe kulaté, silný měděný
drát - já ho mám od známého, který převíjí motory, ale stačí cívka ze
staré televize a podobně, tenký měděný drát - nejlepší zvlášť pro
začátečníky je tloušťka 0,3 mm, já použila drát tenčí; no a potom
zajímavý kamínek, v tomto případě plochý, ale dá se stejným
způsobem použít i kamínek kulatý, časem taky ukážu.

Na konci silného drátu uděláme očko, a vytvarujeme ho tak, aby
kopíroval tvar kamínku.

Očko na zavěšení je vhodné dělat pomocí kulatých kleští nebo
přes špejli apod. Druhý konec drátu obtočíme pod očkem a
uštípneme kleštěmi.
Připravíme si tenký drátek, délka alespoň 1 m, lepší je delší, když
zbude, také ho využijeme, například na zavěšení malých korálků k
přívěškům (ukážu jindy), ale zase moc dlouhý drátek překáží a motá
se; když nám nevyjde délka, můžeme drátek navázat.

K silnému drátku připevníme tenký - otočíme ho kolem
silného drátku a oba konce několikrát stočíme, kratší konec
necháme být a později ho použijeme na zakončení;

po připevnění drátku začneme dělat kolem silnějšího oka malé smyčky přibližně stejně
velké (ve vzdálenosti 5-7 mm) a jen lehce je utahujeme - musí zůstat jako obloučky kolem
silného drátu.

Když dokončíme první řadu obloučků, plynule přejdeme na druhou - poslední smyčku
první řady neobtočíme kolem silného drátu, ale středem prvního očka a pak vážeme
smyčky druhé řady vždy středem obloučku první řady.

Máme hotové dvě řady obloučků a začneme připevňovat kamínek - podle hustoty
obloučků se rozhodneme, jestli další řadu budeme připojovat na střed každého obloučku
předchozí řady nebo ob oblouček (tak jsem to dělala u tohoto přívěsku, měla jsem
obloučky poměrně husté, protože jsem použila hodně tenký drátek).

V další řadě jsem tedy vázala smyčky do každého druhého očka předchozí řady. Tam,
kde byly smyčky drátku dál od kamínku jsem dělala obloučky trochu větší, tam, kde se
kamínek drátků dotýkal jsem dělala obloučky nízké.

Tím vznikl v síti z drátků otvor jen trochu menší, než je velikost kamínku. Zbývá jenom
"síť" zavázat, aby nám kamínek nevypadl spodem.

To uděláme tak, že poslední řadou obloučků drátek jenom provlékneme, už bez
smyček a utáhneme.

Teď máme podložku, na kterou plochý kamínek připevníme. Pokud bychom měli
kamínek kulatý, předešlý postup bude odlišný v tom, že vnitřní smyčku, která stahuje
obloučky, zatáhneme, až když jsem vsadili do otvoru uprostřed kamínek, takže poslední
řadu oček kamínkem ohneme ven na 1 stranu, kde poslední smyčku utáhneme po obvodu
kamínku. Předposlední řadou oček bychom potom vázali smyčky zase na druhou stranu.

To je podobné i při práci s plochým kamínkem - očka děláme opět do středu
předposlední (v tomto případě druhé) řady obloučků a snažíme se je dělat nahoru - kolmo
od spodní sítě drátků, na které leží kamínek.

Opět uděláme obloučky po celém obvodu a nakonec jimi provlékneme drátek a
utáhneme ho kolem kamínku.

Konec drátku pevně zakroutíme s druhým koncem, který nám celou dobu překážel a
oba konce uštípneme kleštěmi.

Náramky přátelství
Nitě
K drhání náramků "přátelství" používejte klasické bavlnky, bud ve formě klubíček nebo
copánků. Pokud je bavlnka sama dost tenká (většinou ty z klubíčka), je lepší použít pro
jednu nit provázky dva. Náramek bude dělat silnější a přehlednější uzlíky.
Připnutí
Pro připnutí či přidržení budoucího náramku na místě použijte spínací špendlík
(sichrhajcku). Propíchněte jím základní horní uzel a upevněte práci k pevnému bodu nohavici kalhot, polštářku...
Před začátkem
Nejdříve si musíte uvědomit,jak chcete, aby váš náramek byl široký a dlouhý. Pro vaši
představu asi 6 dvojnití (bavlnka z klubíčka) udělá na šířku jednocentimetrový náramek.
Podle požadované délky náramku zvolte délku nitě. Je lepší nechat nitě delší, uzly
většinou ve výsledku nevypadají nic moc... Pokud ale nemáte jinou možnost než nit při
práci prodloužit, vzniklý uzel se snažte vtlačit do spodní části náramku.
Máte-li vymyšleno, kolik nití a jakou délku budete potřebovat, nitě z konce svažte
uzlem, upleťte copánek - ten slouží k pozdějšímu uvázání na ruku, nohu, krk atd. - a
udělejte ještě jeden "základní" uzel. Tímto uzlem potom veďte spínací špendlík.
Uzel vpravo
Nit 1 je nití pracovní, Nit 2 držíme levou rukou. Nití 1 uděláme smyčku kolem Nitě 2 a
uzel stáhneme směrem nahoru. Druhý uzel je stejný. Nitě jsou na opačném místě než na
začátku.

Uzel vlevo
Nit 1 držíme pravou rukou, Nit 2 je nití pracovní. Nití 2 uděláme uzel kolem Nitě 1 a
stáhneme jej směrem nahoru. Stejně tak provedeme i uzel druhý. Jak jste si jistě všimli,
nitě si opět vyměnily svá místa.

Proužkovaný náramek
!!!Nit 1 je vždy první nit zleva - nezáleží na barvě ani na předchozím postavení!!!
•
•
•
•
•
•
•
•

Máme například 8 nití v barvách a postavení
fialová
zelená
červená
světle modrá
světle modrá
červená
zelená
fialová

Uděláme uzel, copánek, základní uzel. Nitě si rozdělíme v patřičném
pořadí.
Nití 1 (fialová) vážeme vždy po dvou uzlících (oba dohromady tvoří
jeden uzlík) vpravo kolem Nití 2,3,4,5,6,7,8 a 9. Nit 1 (fialová) se změnila
v Nit 10 a novou Nití 1 je zelená. Vzniklo nám 9 jednobarevných
(fialových) uzlíků v řadě.
Nití 1 (zelená) vážeme po dvou uzlících vpravo kolem Nití 2,3,4,5,6,7,8,9. Zelená je
Nití 10 a Nit 1 je červená. Vznikla nám druhá jednobarevná řada (červená).
Dále pokračujeme pořád stejně až do požadované délky náramku.
Náramek ukončíme copánkem s uzlem na konci.

Stromkový náramek
Máme například 6 nití v barvách a pořadí
• zelená
• červená
• fialová
• fialová
• červená
• zelená
!!!Při stromovém náramku je důležité stavět nitě od prostředku
zrcadlově proti sobě!!!
Po základním uzlíku rozdělíme nitě podle rozvržení od prostředka
zrcadlově proti sobě.
Nití 1 (zelená) uděláme po dvou uzlících vpravo kolem Nitě 2 a 3. Nití 6 (zelená)
uděláme po dvou uzlících vlevo kolem Nitě 5 a 4.
Obě zelené uprostřed svážeme uzlíkem vpravo.
Nití 1 (červená) uděláme po dvou uzlících vpravo kolem Nitě 2 a 3.
Nití 6 (červená) uděláme po dvou uzlících vlevo kolem Nitě 5 a 4.
Obě červené uprostřed svážeme uzlíkem vpravo.
Pokračujeme stejným způsobem až do požadované délky náramku, potom uděláme
copánek a uzel na konci.

Rybičky
Máme například nitě v barvách a rozložení po základním uzlu
• zelená
• modrá
• červená
• fialová
• fialová
• červená
• modrá
• zelená
Nití 1 (zelená) uděláme uzlíky vpravo kolem Nitě 2,3,4. Nití 8 (zelená)
uděláme uzlíky vlevo kolem Nitě 7,6,5.
Obě zelené uprostřed svážeme uzlíkem vpravo.
Nití 1 (modrá) uděláme uzlíky vpravo kolem Nitě 2,3,4. Nití 8 (modrá)
uděláme uzlíky vlevo kolem Nitě 7,6,5.
Obě modré uprostřed svážeme uzlíkem vpravo.
Nití 1 (červená) uděláme uzlíky vpravo kolem Nitě 2,3,4. Nití 8 (červená) uděláme uzlíky vlevo
kolem Nitě 7,6,5.
Obě červené uprostřed svážeme uzlíkem vpravo.
Nit 1 (fialová) 1 uzlík vpravo a jeden vlevo kolem Nitě 2. Nit 8 (fialová) 1 uzlík vlevo a jeden
vpravo kolem Nitě 7.
Nit 3 (modrá) uzlíky vlevo kolem Nitě 2 a 1. Nit 6 (modrá) uzlíky vpravo kolem Nitě 7 a 8.
Nit 4 (červená) uzlíky vlevo kolem Nitě 3,2,1. Nit 5 (červená) uzlíky vpravo kolem Nitě 6,7,8.
Nitě 4 a 5 (zelená) uprostřed svážeme uzlem vpravo.
Nití 2 (modrá) 1 uzlík vpravo ke středu. Nití 7 (modrá) 1 uzlík vlevo ke středu.
Uprostřed obě modré svážeme uzlem vpravo.
Nit 1 (červená) uzlíky vpravo kolem Nitě 2.3.4. Nit 8 (červená) uzlíky vlevo kolem Nitě 7.6.5.
Uprostřed červené svážeme uzlíkem vpravo. Vynikla nám červená rybička.
Dále pokračujeme od bodu 1. Barvy rybiček můžete libovolně střídat.

Macramé a Hemp Bracelet

Alternate sides

Add Beads

Make the clasp.

Pleteme přívěšky na klíče nebo náramky

O letní dovolené si jistě najdeme chvíli času
na to, abychom vyrobili vlastní malé dárečky,
které v budoucnu určitě nějakého oslavence
potěší. Pěknou drobností, která se může stát i
módním doplňkem, jsou ručně pletené přívěšky
na klíče s dřevěnými korálky.

Potřebujeme
• pevný provázek,
• dřevěné korálky,
• kroužek na klíče nebo malá karabinka
• nůžky
Postup

1. Přiložíme k sobě dva provázky a v polovině je
přehneme.

2. Na konec navlékneme karabinku či kroužek na klíče.

3. Volné konce pak provlékneme vzniklou smyčkou a
řádně utáhneme.

4. Uprostřed necháme volně viset dva provázky a pravý
krajní volně položíme trochu stranou. Poslední provázek
zleva položíme přes dva a protáhneme pod jedním.

5. Konec provázku, který jsme nechali ležet „trochu
stranou“ protáhneme spodem a vytáhneme vzniklým očkem.

6. Pak stačí za oba konce zatáhnout a vznikne zvláštní
uzlík.

7. Další uzlík děláme obráceně, tedy položíme provázek
zprava přes dva volně visící provázky a položíme ho pod
provázek volně ložený vlevo.

8. Provázek zleva opět protáhneme pod provázky,
vytáhneme ho vzniklou smyčkou a za oba konce
zatáhneme, abychom uzlík utáhli. Tyto dva typy uzlíků
střídavě opakujeme.

9. Pokud chceme umístit na přívěšek korálek, navlékneme
ho na dva prostřední provázky.

10. Pak již zase vážeme známé uzlíky.

11. Když dojdeme na konec, navlékneme korálek na
všechny čtyři provázky a na konci upevníme uzlíkem.

12. Na každý provázek pak nevlékneme malý korálek a
uvážeme uzlík.

13. Pod uzlíkem provázky zkrátíme a je hotovo.

TIP: Tento přívěšek je plochý, ale můžeme vytvořit také spirálovitý. Toho docílíme tak,
že nestřídáme dva typy uzlíků, ale vážeme stále jeden a ten samý.

Náhrdelník Z provázků A DŘEVĚNÝCH KORÁLKŮ
Na náhrdelník z přírodních materiálů potřebujeme:
• žaluziový provázek - 2,4 m v barvě tyrkysové,
• 0,7 m provázku v barvě béžové,
• 0,7 m provázku v barvě čokoládové.
Z tohoto množství vytvoříme krátký náhrdelník; pokud bychom
chtěli delší, musíme použít delší šňůrky.
• Dále si připravíme dřevěné korálky – já jsem jich použila
11, pro delší náhrdelník jich spotřebujete více.
• Nakonec si připravte jedno zapínátko s širším
zamačkávacím článkem.
Tyrkysový provázek rozstříháme na 2 kusy po 0,7 m a 1 kus dlouhý 1
m. Dáme je dohromady s béžovým a hnědým provázkem a asi 2 cm od
konce uděláme hromadný uzel (tj. uzel všech 5-ti provázků). Nejdelší
tyrkysový provázek dáme stranou, budeme s ním pracovat až na konci.

První korálek navlékneme na hnědý a béžový provázek,
tyrkysové běží podél korálku. Pod korálkem uděláme hromadný
uzel (tj. ze všech provázků kromě nejdelšího tyrkysového, s tím
nyní vůbec nepracujeme). Další uzel uděláme asi 1,5 cm od něj.
Opět navlékneme korálek, tentokrát na dva tyrkysové provázky, hnědý a béžový běží
podél korálku. Uděláme uzel ze všech čtyř provázků a 1,5 cm od něj další.
Nyní celý proces opakujeme až na konec provázku, který ještě nezakončíme uzlem,
ale sepneme si provázky sponkou.
A teď přichází čas pro pátý tyrkysový provázek. Začneme ho omotávat kolem
stávajícího náhrdelníku – kolem provázku i kolem korálků. Na konci provázek přidáme
k ostatním a teprve teď uděláme závěrečný uzel. Nakonec připevníme zapínátko.

DŘEVĚNÉ korálky

KORÁLKOVÉ NÁRAMKY
Výroba náramků je poměrně jednoduchá, nejsložitější je vyrobit si osnovu. Prodávají
se také jakési "stavy" na výrobu korálkových náramků, ale podle mě nejsou nezbytné,
stačí totiž úplně stará krabice od bot, do které na kratší straně uděláme zářezy, mezi které
napneme nitě osnovy.

Potom si na jehlu navlékneme korálky na celý první řádek (vhodné je si vzor předkreslit
na čtverečkovaný papír) a jehlu s korálky provlékáme osnovou jako když zašíváme
ponožky - střídavě nad a pod nití osnovy. Po ukončení řádku navlékneme nové korálky a
zpět provlékáme obráceně - kde byla nit osnovy nahoře, bude teď dole a naopak.

Tímto způsobem pochopitelně nevyrábíme jenom náramky, ale pokud máme dost
trpělivosti (zvláště širší pruhy trvají dost dlouho) můžeme vyrobit pásek, ozdobit řemínek k
hodinkám, sponku nebo klobouk.
Tyhle náramky jsou přišívané rovnou na kůži - osnovu jsem přišila rovnou na podklad
(časem nafotím postup).

Náramky z korálků
Skleněné korálky a destičky patřily pravděpodobně mezi
nejstarší výrobky ze skla. Nejstarší archeologické nálezy
pocházející z oblasti Mezopotámie jsou datovány do období
poloviny 3. tisíciletí př.n.l. První vyrobené skleněné perličky na
našem území, jednalo o korálky z modrého skla, pocházejí
z doby cca 400 let př.n.l., kdy zde žili Keltové.
Používaný materiál a pomůcky:
•
•
•
•
•

skleněné korálky různých barev a velikostí,
silonový vlasec,
nůžky,
zapínání (karabinka, kroužek, šroubovací …),
zápalky nebo zapalovač (pokud náramek vyrobíte dlouhý tak, že ho přetáhnete přes
ruku a nebude potřeba zapínání, je dobré konce silonu ještě lehce zatavit, náramek
se pak „nerozpárá“).

Vzor 1
Krok 1:
Na silonový vlasec o délce přibližně 40 cm,
navlékněte 6 korálků stejné barvy a umístěte je
doprostřed vlasce.
Krok 2:
Levý konec vlasce znovu provlékněte šestým korálkem v řadě
(tentokrát v opačném směru) a utáhněte.
Krok 3:
Na levý konec vlasce navlékněte 3 korálky a na pravý konec
dva (celkem tedy 5 korálků). Pravý konec vlasce provlékněte
třetím korálkem z levé strany vlasce a utáhněte.
Krok 4:
Tento postup opakujte dokud nedosáhnete požadované délky.

Vzor 2
Krok 1:
Na vlasec přibližně o délce 40 cm navlékněte 7 korálků stejné barvy, umístěte je na jeho
konec, a druhý konec vlasce, znovu provlékněte všemi sedmi korálky a utáhněte.

Krok 2:
Na oba konce vlasce navlékněte korálek, ve stejném směru
a stáhněte. Nyní je lepší zvolit odlišnou barvu korálku než
v předchozím kroku, jelikož bude totiž tvořit střed kytičky.

Krok 3:
Korálek navléknutý naposled umístěte doprostřed kruhu utvořeného ze
7 korálků a prostředním z nich (čili čtvrtým v pořadí, tak aby po obou
stranách zůstaly 3 korálky) protáhněte jeden konec vlasce z pravé
strany a druhý konec vlasce z levé strany a utáhněte. Nyní by vám
měla vzniknout první kytička.

Krok 4: Postup opakujte do té doby, dokud nedosáhnete požadované délky. Kytičky
můžete řadit těsně za sebou nebo mezi ně můžete do řady umístit korálky (viz obrázek).

Vzor 3
Krok 1:
Na jeden konec vlasce navlékněte do řady
nejprve 4 korálky a poté 8 korálků odlišné
barvy.

Krok 2:
Volný konec vlasce provlékněte v pořadí prvním korálkem
z osmi a utáhněte.

Krok 3:
Na volný konec navlékněte jeden korálek. Opět je vhodné
volit odlišnou barvu než u předešlých korálků, bude tvořit
střed kytičky.

Krok 4:
Naposled navléknutý korálek umístěte doprostřed kruhu
z 8 korálků a konec vlasce protáhněte 5 korálkem
v řadě, utáhněte.

Krok 5: Postup opakujte do té doby,
dokud nedosáhnete požadované
délky. Místo 8 korálků můžete použít
i 7 (většinou záleží na jejich velikosti,
prostě tak aby vzniklá kytičky
vypadala co nejlépe) základem
zůstává protáhnout vlasec zhruba prostředním z nich.

PRSTÝNKY Z KORÁLKŮ

Prstýnky lze z korálků udělat mnoha způsoby, jedním z nich je
způsob navlékání korálků hradba. Korálky se navlékají na vlasec
následujícím způsobem:

1. navlékneme první řadu korálků, v tomto případě na kraji hnědé korálky,
uprostřed dva oranžové.

2. navlékneme
oranžovým.

tmavý

korálek

a

vlasec

protáhneme

3. navlékneme oranžový korálek a provlékneme ho
tmavým korálkem; jsme na konci druhé řady.

4. začneme novou řadu - navlékneme hnědý
korálek a provlékneme ho oranžovým korálkem
druhé řady. Postupujeme stále stejně,
navlékáme korálky do mezery vzniklé v
předchozí řadě.
Takto navlékneme korálky až máme potřebnou délku prstýnku - na
vlasci je pás korálků pružný, takže stačí vyzkoušet délku kolem prstu v
místě, kde prstýnek nosíme, při navlékání přes kloub se povolí. Když jsme
vyzkoušeli délku, spojíme pás korálků do kroužku:

protože jsou korálky navlečené na jednom vlasci (na prstýnek
na obrázku jsem spotřebovala asi 70 cm vlasce, tloušťka 0,2 mm,
koupený v rybářských potřebách), zůstal jeden konec vlasce na
začátku, druhým koncem, na který jsme navlékali korálky, teď
spojíme oba okraje - hradba by měla krásně zapadnout, oba
konce vlasce svážeme pevným uzlíkem, provlékneme je ještě
sousedním korálkem a pro jistotu svážeme ještě 1x

Výroba dekorativního sluníčka z pedigu
Potřebovat budeme:
• moduritový nebo keramický základ - obličej sluníčka
• pedig
• nůžky
• kulaté kleštičky
• kolíčky
Hezké je sluníčko z keramiky, ale pokud takové nemáme, poslouží nám stejně dobře
vlastní výrobek z moduritu. Modurit pořádně prohněteme při stálém namáčení rukou do
vlažné vody, aby se nelepil na ruce, potom vytvarujeme kulatou placku, vhodným
předmětem (například uzávěrem na propisku jako já) vypíchneme po obvodu dírky,
opačným konce štětce nebo něčím podobným "namalujeme" obličej a dáme upéct.
Modurit se může také vařit, jak je ostatně uvedeno i v návodu na krabičce, ale je potom
daleko křehčí, pečený v troubě má také hezčí barvu, můžeme si určit, do jakého odstínu
hnědé si jej zapečeme. Na průměr cca 12cm počítejte při teplotě cca 180°C na takových
15 - 20minut. Je dobré péci na pečicím papíře, sice se modurit nepřichytává, ale zůstává
po něm zvláštní mastnota, která se špatně odstraňuje.
Po vychladnutí moduritu se můžeme pustit do práce. Nastříháme si pruty pedigu podle
počtu dírek na sluníčku, délka je dvojnásobná oproti délce paprsků, jaké je chceme mít.
Pořádně si je namočíme, potom je v polovině zmáčkneme kleštičkami, aby se nám lépe
ohýbaly. Obě poloviny spojíme hned u sluníčka kolíčky, aby se nám lépe pletlo. Opleteme
několik řad opletkem dvěma a ukončíme. Potom necháme mezeru cca 5 - 10cm podle
délky paprsků a ještě upleteme jednu nebo dvě řady opět opletkem dvěma. Ukončíme a
máme hotovo

KERAMICKÁ SLUNÍČKA
Co potřebujeme:
• keramická hlína
• váleček
• hadr na rozválení plátu
• nůž
• špejle
• vrtáček
• předměty k otiskování do hlíny
• lýko
Postup:

1. Na rovnoměrně vyválený plát hlíny nakreslíme špejlí kruh. Můžeme ho nakreslit od ruky nebo
obkreslit kelímek, talířek nebo hrneček.

2. Vymodelujeme oči, nos, pusu a tvářičky.

3. Přilepíme je šlikrem na zdrsněný povrch.

4. Po okrajích necháme dostatek místa na vyvrtání dírek. Oči nos, pusu a tváře můžeme také
nakreslit nebo obtisknout různými předměty.

5. Vrtáčkem nebo jiným předmětem vyvrtáme krouživými pohyby po obvodu sluníčka dírky
(nesmějí být příliš malé, protože se výpalem zmenší).

6. Po výpalu navlékneme do dírek paprsky z lýka různých barev.
Postup:
Jestliže nemáme keramickou pec, můžeme si taková sluníčka vymodelovat ze samotvrdnoucí hmoty
a pomalovat je akrylovými barvami nebo je můžeme vystřihnout z tužšího kartonu nebo lepenky.
Finální výrobek:

Po výpalu navlékneme do dírek paprsky z lýka různých barev. A takto vypadá finální výrobek ...

Malované kameny
Malované kameny jsou velmi efektním a drobným dárkem, který pořídíte za pár korun.
Koupíte dárek příteli či přítelkyni a ještě vám zbývá nějaká ta mince na malé potěšení.
Kamínek, který potěší a zahřeje u srdce. Můžete ho nosit u sebe nebo jej použít jako
dekoraci do květináče za oknem, na parapet, psací stůl, pod lampu atp. Motivy na kameny
jsou mou vlastní fantazií, které ručně maluji. Využívám tvaru kamene pro zvolený námět.
Na kamenech se tak objevují zvířata, ale i znamení zvěrokruhu.

Fotogalerie - malované kameny

Odléváme ze sádry
Tentokrát jsem zalovil ve skříňce, kde zbyly věci po malování a našel jsem sádru.
Krásně se z ní odlévá.
potřebujeme:
• sádru,
• misku na rozdělání sádry,
• špejle,
• nějakou formu,
• drátky nebo magnetky,
• olej
• a na závěrečné úpravy barvičky - nejraději
akrylové.

Nejprve se podíváme, co asi tak může být tou formou. Nejjednodušší a nejlépe dosažitelné
jsou formičky na cukroví. vypadají moc hezky, snadno se budou potom barvit a určitě máme doma
nějaké starší, které můžeme postrádat.

Další varianta jsou obaly od želé nebo z bonboniéry...dál lepenkové krabičky nebo
trubičky - z těch se dají vytvářet totemy...no a pak si můžeme formu udělat (to je poměrně
náročné) nebo koupit už hotovou.

Jak si formu připravíme?
Podíváme se, jestli aspoň trošku pruží a pokud není z kaučuku, tak ji
vymažeme olejem. Můžeme použít silikonový, ale stačí ji velmi jemně
potřít jedlým olejem.
Pak rozmícháme sádru... pokud jste to ještě nedělali, tak platí
následující: sádru sypeme do vody tak dlouho, že se nám vytvoří nad
hladinou kopeček. pak rozmícháme a postupně přisypáváme, dokud sádra nemá hustotu
kaše.
Hustou sádru nalijeme do formy - lijeme pomalu, pomáháme si dřívkem nebo špachtlí a
na závěr přidáme buď háček z drátku (ten přidržíme nehoře pomocí špejle) nebo
magnetek - ten přilepíme lepící páskou k hranám formy tak, aby sice byl v sádře, ale
nepotopil se.
Sádra schne poměrně dlouho - i malé formičky můžou schnout několik hodin.
Vyklápíme je ještě vlhké nejlépe tak, že celou formu opatrně obrátíme a sádrový odlitek
"vyklepneme". Chce to trošku cviku.
Po dokonalém zaschnutí můžeme sádru upravit - buď lakem na ozdoby, šelakovou
patinou, nebo akrylovými barvami. Pokud použijete tempery, nezapomeňte odlitky
přelakovat!

CHOBOTNICE Z VLNY
Budete potřebovat:
• Knížka
• Vlna (jedna nebo dvě barvy)
• Věci na dozdobení: knoflíky nebo prázdné obaly od léků a nové koření
Postup:
1. Vezmeme si knížku (tak velkou, jak velkou chceme mít chobotnici) a začneme
vlnu omotávat kolem knížky až je v dostatečné tloušťce.
2. Poté vlnu na spodu (u hřbetu knížky) rozstřihneme. Vezmeme si kousek vlny z
klubíčka a svážeme trs vlny (tam, kde byla ohnutá) přesně napůl.
3. Dále přeložíme obě půlky vlny k sobě tak, jak byly na knížce a svážeme je k sobě
několik centimetrů pod ohybem, čímž nám vznikne hlavička.
4. Zbytek vlny rozdělíme na několik dílů, ze kterých zapleteme copánky, čímž nám
vzniknou chapadla.
5. Nakonec stačí dozdobit podle libosti např. knoflíky nebo koulícíma očima, které
lehce vyrobíme z prázdného obalu od léků, do kterého vložíme malé zrnko
Nového koření a podlepíme papírem. Takto vzniklé oči už jen vsuneme dovnitř
vlny (popř.ještě přilepíme lepidlem) a jiným kouskem vlny uděláme pusu. A to
tak, že navlékneme vlnu na jehlu, provlečeme hlavou a na konci spojíme
uzlíkem, který potom vtáhneme pod vlnu.
6. A chobotnička je hotová!

TIP: Obměnou chobotnice je např. panáček nebo
panenka. Postup je hodně podobný.
Shoduje se v bodech 1-3. Dále pokračujeme:
4. Ze zbylé vlny oddělíme po boku dva stejné trsy
vlny, které zapleteme.
5. Volně spuštěnou vlnu svážeme, čímž vznikne
tělíčko.
6. A zbývající vlnu buď necháme tak (u panenky,
kde tvoří sukni) nebo rozdělíme na dva trsy,
které zapleteme, čímž nám vzniknou nohy.

AUTÍČKO – VYRÁBÍME ZE ŠIŠEK
Pokud nám po výpravách na šišky k výrobě Šiškáčka,
Jezevčíka a Sovy ještě v lese nějaké šišky zbyly, vyrobíme si z
nich poslední podzimní dekoraci. Tentokrát potěšíme spíše
kluky, chlapce a pány, protože zhotovíme autíčko.
Potřebujeme
• smrková šiška,
• žalud s čepečkem,
• 4 větší čepičky ze žaludů,
• 3 menší čepičky ze žaludů,
• tempery (nebo jiné barvy)
• tavná pistole,
• štětec,
• ostrý nůž nebo nůžky
Postup
1. V boku smrkové šišky si vystříháme nebo nožem vyřežeme obdélný
prostor.

2. Na opačnou stranu vystříhaného obdélníku přilepíme tavnou pistolí
čtyři čepičky ze žaludů – kola.

3. Na žalud s čepečkem namalujeme malým štětečkem libovolnou
barvou obličej. Pro jednoduchost stačí naznačit pouze oči.

4. „Hlavu řidiče“ upevníme pomocí tavné pistole do vystříhaného
prostoru ve smrkové šišce.

5. Na opačnou stranu hlavy přilepíme pistolí menší klobouček ze
žaludu jako volant.

6. Na přední stranu autíčka tavnou pistolí připevníme dva kloboučky
ze žaludů, které budou představovat světla.

7. Na závěr, aby světla „svítila“, vybarvíme oba kloboučky uvnitř
žlutou barvou.
TIP:
Fantazii se meze nekladou, a tak své „šiškauto“ můžete doplnit třeba o zpětná zrcátka, svítící
světla a další doplňky, bez kterých se žádné skutečné auto neobejde.

ŠIŠKÁČEK – VYRÁBÍME ZE ŠIŠEK
Máme podzim. Lesy jsou nyní plné šišek, žaludů a dalších
lesních produktů, které již příroda nebude potřebovat. My je
využijeme pro zhotovení pěkných podzimních dekorací.
Potřebujeme
• borovicová šiška,
• klacík,
• čepičky ze žaludů,
• tempery (nebo jiné barvy),
• nit
• kuličky nového koření či pepře,
• tavná pistole (nebo rychloschnoucí lepidlo),
• štětec,
• nůžky
Odhadovaná doba: 30 minut
Postup
1. Na borovicovou šišku přilepíme tavnou pistolí dva stejně velké
kloboučky ze žaludů, které budou představovat oči.

2. Pevně přilepené oči vybarvíme uvnitř temperou libovolné barvy.

3. Tavnou pistolí připevníme nos.

4. Na hlavu upevníme větší klobouček ze žaludu. Alternativně je
možné použít i jinou pokrývku hlavy, například skořápku z ořechu.

5. Mezitím nám zaschla barva v očích, takže můžeme tavnou pistolí
dovnitř přilepit kuličky nového koření.

6. Připravíme si nit nebo tenčí provázek, vyměříme si vhodnou délku a
v horní části šišky nit obmotáme. Pak šišku vyvážíme, aby se šiškáček
díval dopředu, a upevníme ji tavnou pistolí, aby se neodmotala.

TIP: Šiškáčky můžeme vyrábět i k různým příležitostem. Například změnou pokrývky hlavy ho
můžeme vyrobit k promoci (na fotografii), k narozeninám (barevná čepička), k Vánocům (červená
čepička s bambulkou)…

SOVA – VYRÁBÍME ZE ŠIŠEK
Pokud jsme si z lesa přinesli pěkné plody podzimu a
nevíme co s nimi, můžeme si vyrobit další zvířátko.
Tentokrát zkusíme sovu.
Potřebujeme
• smrková šiška,
• dvě menší podlouhlé šišky,
• další šiška (na uši),
• 2 menší čepičky ze žaludů,
• menší klacík,
• pevná větvička,
• kuličky nového koření nebo pepře,
• tempery (nebo jiné barvy)
• tavná pistole,
• štětec,
• ostrý nůž
Postup
1. Na smrkovou šišku tavnou pistolí přilepíme dva stejně velké
kloboučky ze žaludů, které budou představovat oči.

2. Pevně přilepené oči vybarvíme uvnitř temperou libovolné barvy.

3. Z další šišky si vyloupneme dva větší kousky. Každý připevníme z
boku na jednu stranu hlavy tak, aby oba kousky trčely nahoru. Získáme
tak ouška.
4. Menší klacík ulomíme na délku asi 2 cm a podélně ho rozřízneme.
Na jednom konci ho můžeme trochu vytvarovat do špičky. Jeho silnější
konec pak připevníme na smrkovou šišku jako zobáček.

5. Jakmile zaschne barva v očích, můžeme tavnou pistolí dovnitř
nalepit kuličky nového koření.

6. Na smrkovou šišku z boku připevníme dvě menší podlouhlé šišky,
které budou představovat křídla.

7. Aby sova mohla sedět na větvičce,
upevníme na závěr na dolní konec smrkové šišky drátek. Omotáme ho
dokola a jeho dva konce upevníme na pevnou větvičku.
TIP: Křídla je možné udělat též z vytvarované kůry.

JEZEVČÍK – VYRÁBÍME ZE ŠIŠEK
Současné počasí sice přímo láká ke sběru hub, ale my
vyrazíme do lesa na šišky. Z nich si pak vyrobíme zvířátko,
o kterém se říká, že je nejlepším přítelem člověka. A bude to
jezevčík…
Potřebujeme
• šiška,
• menší borovicová šiška,
• další šiška (na uši),
• 4 větší čepičky ze žaludů,
• 2 menší čepičky ze žaludů,
• malá větvička,
• kuličky nového koření nebo pepře,
• tempery (nebo jiné barvy)
• tavná pistole,
• štětec
Postup
1. Na smrkovou šišku připevníme tavnou pistolí čtyři větší velké
kloboučky ze žaludů, které budou představovat tlapky. Lepíme je na
plocho a jako dvě dvojice, aby byl pejsek stabilní.

2. Šišku postavíme „na nožičky“ a na její horní stranu na jeden z
konců tavnou pistolí připevníme naležato menší borovicovou šišku.
Lepíme jí užší stranou dopředu, protože špička bude představovat
čumáček.
3. Na horní stranu pevně přilepené hlavičky připevníme dva
kloboučky ze žaludů, které budou představovat oči.

4. Vnitřek očí vybarvíme temperou libovolné barvy.

5. Z další šišky si vyloupneme dva větší kousky. Každý připevníme z
boku na jednu stranu hlavy.

6. Mezitím nám zaschla barva v očích, můžeme tedy tavnou pistolí
dovnitř přilepit kuličky nového koření.

7. Na závěr upevníme na druhý konec
smrkové šišky malou větvičku jako ocásek.
TIP: Výroba zvířátek bude bavit i děti. Rozhodně jim však nedáváme
do ruky tavnou pistoli, neboť hrot pistole i rozehřáté patrony dosahují teploty až 200 °C a hrozí
riziko popálení. Při práci s dětmi je lepší využít nějaké rychleschnoucí lepidlo.
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