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    SVÍ KY A MÝDLA – vosky, parafíny, mýdlové hmoty, barvy, 

aromata, formy, ná adí, nádobí, dekora ní p edm ty, skleni ky 
a kalíšky na sví ky, svícny, lampy.

Modelovací hmoty - FIMO, CERNIT, MODURIT, PRYSKY ICE 
A DALŠÍ. Nabízíme velké množství odstín , ná adí, dopl ky 

a p íslušenství
KORÁLKY A DRÁTKY – korálky – rokajly, ty inky, perly, oh ovky, 

ma kané korále. Drátky r zných pr m r  a barev. P íslušenství, ná adí 
a dopl ky.

PAPÍROVÉ TECHNIKY – slepovací stavebnice, QUILLING, ORIGAMI, 
plastické obrázky, ubrousky.

BARVY, FÓLIE, OBTISKY na veškeré materiály, t lo, sklo, textil, sví ky apod.
3D PUZZLE skv lé skláda ky pro d ti i dosp lé – d ev né, z p novky, plastu. 
DEKORA NÍ P EDM TY – pro r zné hobbytechniky, sušené i um lé lístky, 
plody, barevné písky, drt , kamínky, sklen né nugety, mušle, fólie, raznice, 
vykrajovátka a mnoho dalších dekorací.
FORMY – stovky druh  forem na mýdla, sví ky i jiné techniky. Návody 
a materiály pro výrobu forem – Lukopren, Silikon, ACC, Stoma  ex, Dentacryl, 
Gel  ex apod. 
PLST NÍ A TEXTILNÍ HOBBY – ov í vlnu, p írodní i barvenou a ostatní 
materiály a nástroje pro plst ní a textilní techniky

A mnoho dalších technik – MOZAIKA, HOT POT, ART CLAY, K IŠ ÁLOVÁ 
PRYSKY ICE, ORIGAMI, SLÁMA, PEDIG, PAPÍROVÉ TECHNIKY, QUILLING…
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Před několika lety jsem objevila 
na trhu úžasné materiály, ale jak 
jsem s postupem času zjistila, ne 
každý si s nimi ví rady. Vybrala jsem 
některé z nich a chci Vám je v této 
knížce představit.

Vzhledem k tomu, že pracuji 
s dětmi a ty tyto „novinky“ milují, 
vybrala jsem takové práce, které 
jsou schopné děti zvládnout. Cílem 
byla i spolupráce dospělých s dět-
mi, aby vzniklá dílka byla společná 
a zkrášlovala domov či třídu.

Úvod knihy je věnován přehledu 
použitých materiálů a stručné 
charakteristice jejich použití. Proto 
se k ní již v jednotlivých postupech 
nebudu vracet.

Přeji Vám mnoho nových originál-
ních dekorací a radost z příjemně 
stráveného času s Vašimi dětmi.

 Ellen Kalaidzidu
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Fazetkový lak
Jedná se o lak na vodní bázi, který 
vytváří neobvyklý vzhled „plazů“ tzv. 
fazetkovou optiku.

Způsob�použití:
Používáme ho na savé podklady, 
při použití na nesavých podkladech 
je nutné, opatřit je nejprve vrstvou 
laku (Haftlack) nebo barvou. Fazet-
kový lak nanášíme pomocí špachtle 
nebo nože ve vrstvě minimálně 
2 mm a necháme zaschnout.

Inka-Gold
Rychleschnoucí barva, která vyniká 
krásným leskem ušlechtilých kovů. 
Můžeme ji použít na všech savých 
podkladech.

Způsob�použití:
Barvu nanášíme houbičkou krouži-
vým pohybem. Stačí tenká vrstva, 
kterou opět suchou houbičkou 
krouživými pohyby vyleštíme.

Modelovací tráva
Barva obsahující strukturní vlákna, 
která umožňují věrné napodobení 
přírodních materiálů, jako jsou tráva 
či sláma.

Způsob�použití:
Na odmaštěnou plochu nanášíme 
barvu různými pomůckami. Do 
ještě vlhké barvy můžeme vklá-
dat dekorativní prvky. Necháme 
zaschnout.
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Tekutý kov – edelmetall
Velmi intenzivní barva 
s vysokou krycí schopnos-
tí. Můžeme ji nanášet na 
různé podklady dokonce 
i na sklo.

Způsob�použití:
Barvu nanášíme rychle 
štětcem v několika vrstvách 
podle potřeby.

Terra barva
S touto barvou můžeme velmi 
snadno dosáhnout efektu terako-
ty. Je možné ji nanášet na různé 
podklady.

Způsob�použití:
Na odmaštěnou plochu barvu 
nanášíme houbičkou nebo štětcem. 
Opět můžeme nanést i ve více vrst-
vách. Individuálního efektu pudrové-
ho vzhledu pravé terakoty dosáh-
neme pokud dekorovaný předmět, 
po zaschnutí barvy, osmirkujeme 
jemným smirkovým papírem.

Perlen pen
Pomocí této barvy v tubě vytváříme 
kapky kulovitého vzhledu, které po 
zaschnutí připomínají perličky.

Způsob�použití:
Tubu držíme kolmo a kapeme na 
příslušné místo. Necháme schnout 
několik hodin.
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3D silikonová razítka
Jedná se o razítka jednoho motivu v ně-
kolika velikostech.

Způsob�použití:
Razítko přitiskneme na akrylátovou pod-
ložku a naneseme razítkovací barvu. Poté 
razítko otiskneme na papír. Po zaschnutí 
vystřihneme. Takto si vystříháme několik 
motivů různých velikostí a ty na sebe 
následně vrstvíme pomocí oboustranně 
lepicích čtverečků.

Modelovací krém
Barva krémovité konzistence, která 
propůjčuje obrázkům a objektům trojroz-
měrný efekt. Má vysokou krycí schopnost 
a je voděodolná.

Způsob�použití:
Natíráme nebo nanášíme špachtlí, 
můžeme i šablonovat. Do ještě mokrého 
krému můžeme vkládat kamínky, perličky 
a další dekorativní prvky.

Home art acryl lazur
Dekorativní lazura s efektními prvky, kterou 
nanášíme na různé povrchy opatřené pod-
kladovou barvou hrubou nebo jemnou.

Způsob�použití:
Před použitím protřepeme a nanášíme 
štětcem, necháme tzv. zavadnout a pro 
zvýraznění efektních bílých prvků nátěr 
jemně přetřeme suchým štětcem, nejlépe 
„křížem krážem.“
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OsTaTní POMůcky:

Dekorační plst
Netkaná textilie, kterou používáme k výrobě hraček na dozdobení dekorativních předmě-
tů apod. Vyrábí se v různých tloušťkách, pro naše účely je vhodná tloušťka 1 až 3 mm.

Dekorační předměty
K dozdobení výrobků budeme potřebovat např. hýbací oči, knoflíky, stužky, lýko, papíro-
vé krajky, dráty a drátky, papírové kytky a další.

Lepení
K lepení budeme používat tuhé lepidlo v tyčince, oboustranně lepicí pásku, oboustranně 
lepící čtverečky a tavnou pistoli.

strukturovací pasta – grobsand
Pasta bílé barvy s drobnými hrudkami, používáme ji jako podkladovou bázi pro lazurova-
cí barvy. Vyrábí se i v jemné variantě bez hrudek.

Způsob�použití:
Nanášíme štětcem nebo špachtlí a necháme zaschnout.
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Roboti
Postup:
1. Na karton si narýsujeme pomocí 

pravítka čtvercovou síť. Čím větší 
strana čtverce, tím větší výsledný 
objekt. Do čtvercové sítě si zvýraz-
níme obrysy robota a vystřihneme. 
Pro zjednodušení práce si vystřižený 
tvar obkreslíme na barevný papír 
a rovněž vystřihneme.

2. Obě části slepíme pomocí pěnové 
oboustranně lepicí pásky.

3. Nalepíme oči a další drobnosti.

4. Na papír obtiskneme razítko, které vystřihneme. Na vystřižený tvar nalepíme fotografii 
o trochu menším průměru, aby vznikl dojem ozubeného kolečka. Počet koleček 
volíme podle velikosti robota.
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Materiál:
• karton
• tvrdý papír
• barevné papíry

Pomůcky:
• nalepovací oči různých velikostí
• oboustranně lepicí páska
• pravítko
• tužka
• nůžky
• lepidlo

5. Na větší roboty můžeme nalepit také 
rozvrh hodin nebo různé tabulky 
s právě probíraným učivem.

7. Pokud bychom chtěli vytvořit dívčí variantu této práce, můžeme vyrobit stejným 
způsobem např. písmena a dozdobit je zbytky tapet, papírovými krajkami, výřezy listů 
a kytiček a perlen penem.

6. Menší roboty můžeme použít jako 
závěsné mobily nebo záložky. V případě 
záložky je dobré robotka zalaminovat.
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Maxikorále

Materiál:
• papírové koule
• inka barva
• edelmetall
• lanko
• kaloty
• zamačkávací rokajl
• kroužky
• karabinka

Pomůcky:
• houbička  

na nádobí
• kleště 

 k výrobě 
šperků.
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Kouskem houbičky 
naneseme barvu na 
papírové koule. Je dobré 
si koule navléknout na 
špejli a zapíchnout do 
polystyrenu, aby se nám 
při schnutí nepřilepily.

Postup:
1. Na lanko, které si 

uštípneme v požado-
vané délce, si navlék-
neme zamačkávací 
rokajl a kalotu.

2. Rokajl zamáčkneme 
kleštěmi a kalotu 
okolo něj uzavřeme.

3. Pomocí kulatých kleští 
zatočíme konec kaloty 
a připevníme kroužek.

4. Na takto připravené 
lanko navlékáme již 
nabarvené koule.

5. Druhý konec lanka 
zakončíme obdobně, 
ale v pořadí kalota, 
zamačkávací rokajl 
a připevníme kroužek 
s karabinkou.
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Slepičky

Materiál:
• modelovací tráva
• papírové kužely
• plst
• vyšívací bavlnky
• barevné peří

Pomůcky:
• štětec
• jehla
• nůžky
• lepidlo
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Postup:
1. Na papírové kužely nane-

seme štětcem modelovací 
trávu v dostatečné vrstvě 
a necháme zaschnout, 
nejlépe do druhého dne.

2. Mezitím si z plsti vystřihneme dvě kapsičky, dva hřebínky, dvě oči a jedno kolečko.

3. Pomocí jednoduchého stehu 
k sobě sešijeme dva díly hřebínku, 
přičemž na jeho spodní části ho 
necháme volný, abychom ho 
mohli nasunout na špičku kuželu. 
Kapsičky obšijeme dokola.

4. Stejným způsobem si vyrobíme 
i oči nebo můžeme použít koupené 
hýbací oči.

5. Na suchý kužel nyní jednotlivé části 
přilepíme lepidlem. Nezapomene-
me na ocásek z barevných peříček, 
která začistíme připraveným 
kolečkem z plsti.
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Věnec�na�dveře

Materiál:
• modelovací tráva
• terra barva
• polystyrenový 

korpus věnce
• ulity měkkýšů
• lýko

Pomůcky:
• tavná pistole
• smirkový papír
• štětec
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Postup:
1. Polystyrenový korpus natřeme 

modelovací trávou a necháme 
zaschnout nejlépe do druhého 
dne. Abychom šetřili barvou, 
můžeme spodní stranu věnce 
natřít akrylovou barvou v podob-
ném odstínu modelovací trávy.

2. Ulity si natřeme barvou terra a rovněž necháme zaschnout. Suché ulity můžeme 
přebrousit jemným smirkovým papírem, získají pak tzv. pudrový vzhled.

3. Pomocí tavné pistole ulity přilepíme na korpus a dozdobíme mašlemi z lýka.
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Zvířátka�z�lahví

Postup:
1. Na plastovou lahev, kterou 

jsme zbavili barevného 
obalu, připevníme polystyre-
novou kouli. Nejlépe to půjde 
šroubovitými pohyby.
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Materiál:
• terra barva
• strukturovací pasta
• lazurovací barvy
• perlen pen
• lahve od jogurtových nápojů
• toaletní papír
• polystyrenové koule  

o průměru 8 nebo 10 cm
• plsť
• hýbací oči

Pomůcky:
• štětce
• miska na vodu
• nůžky
• lepidlo

2. Pomocí štětce nebo jen prsty nanášíme na lahev vodu a přikládáme proužky 
toaletního papíru. Trpělivost vyžaduje zejména první vrstva, která trochu klouže.  
Neustále všechny vrstvy důkladně mačkáme a zbavujeme je tak přebytečné vody 
a vzduchových bublin.
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