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KdyÏ jsem se rozhodla napsat tuto kníÏku a usedla ke klávesnici poãítaãe, pfie-
padl mû pocit, Ïe uÏ bylo o malování na textil v‰echno napsáno. A tak jsem zase
vstala a ‰la posbírat svoje náãrtky s poznámkami, desky s návrhy, fotografie jiÏ
hotov˘ch textilních dekorací a ze skfiíní jsem vyndala hromadu pomalovan˘ch
triãek m˘ch i ostatních ãlenÛ rodiny. Tato malá inventura mû pfiivedla k závûru,
Ïe je paní móda na‰tûstí vrtkavá, triãka se okoukají, operou nebo z nich dûti
vyrostou a Ïe malovat se dá nejen na triãka. 

Vrátila jsem se proto ke psaní. S pfiedsevzetím napsat kníÏku o malování
nejen na triãka – pro ty, ktefií to chtûjí zkusit, ale i pro ty, ktefií jiÏ zku‰enosti
s malováním na textil mají. Pokusím se vám pomoci orientovat se v barvách,
kter˘ch je dnes na trhu velké mnoÏství. Seznámíte se s pomÛckami z domácích
zdrojÛ, které si zvládne udûlat kaÏd˘, a najdete zde i projekty vhodné pro dûti.

ProtoÏe jsem zastán-
cem názoru, Ïe cokoli, co
ãlovûk vytvofií vlastníma
rukama, pfiispívá k jeho
pohodû a uvolnûní daleko
lépe neÏ pasivní odpoãi-
nek, vûfiím, Ïe i vy zde
najdete nápad, kter˘ vás
osloví, inspiraci, která
vám pomÛÏe rozvinout
va‰e vlastní nápady,
a hotov˘m v˘robkem
udûláte radost sobû nebo
druh˘m.

Inspiraci hledejte v‰ude
kolem sebe, schovávejte
kresby nakreslené bez-
dûãnû tfieba bûhem tele-
fonního rozhovoru, dívejte
se na obrazy, obleãení,

ÚVOD
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stromy, listy, kvûtiny, lidi
a zvífiata. Spoustu neotfiel˘ch
nápadÛ najdete v dûtsk˘ch
kresbách, prostû pozorujte
svût kolem sebe. Nûkdy vás
inspirují barvy, jindy zase
tvary, ale tfieba i hudba. 
Staãí mít stále po ruce papír
a tuÏku, momentální nápad
co nejrychleji naãrtnout a ve
voln˘ch chvílích ho pak 
rozvinout do pfiedlohy.

Jednotlivé projekty nemu-
síte striktnû dodrÏovat.
Povolte uzdu své fantazii,
nechte se unést hrou barev,
moje postupy nechÈ jsou
vám mal˘m vodítkem va‰í
vlastní tvorby.

Kromû zálib, mezi nûÏ 
patfií malování na textil,
mám i civilní zamûstnání, 
do kterého ãasto dojíÏdím
vlakem. Nûkteré nápady tak vznikly pfii pozorování ubíhající krajiny z okna 
vlaku. Zvlnûná krajina, míhající se stromy, ‰ÀÛry barevn˘ch aut, stfiechy domÛ,
klikatící se silnice nebo koryta potokÛ a fiíãek ãi obrazy zrcadlící se na hladinách
vodních nádrÏí jsou stálou inspirací, staãí se opravdu jen dívat. KaÏdé roãní
období promûní krajinu v pfiírodní paletu barevn˘ch odstínÛ. Proã o tom vlastnû
pí‰i? Aby bylo zfiejmé, Ïe i zdánlivû nudná kaÏdodenní cesta do práce mÛÏe 
pfiinést spoustu podnûtÛ a nápadÛ. 

Malá poznámka na závûr se t˘ká hledání inspirace napfiíklad na internetu:
pokud se budete inspirovat, je to v pofiádku, ale pozor na pfiímé kopírování
a autorská práva.
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Barvy, se kter˘mi se v jednotliv˘ch
projektech setkáte, jsou vodou fiedi-
telé a lze je mezi sebou míchat. Bar-
vy se prodávají v mnoha odstínech
vãetnû metalick˘ch, fluorescentních,
perleÈov˘ch i signálních.

Vût‰inu barev lze pouÏít na pfiírod-
ní materiály nebo na materiály
s mal˘m mnoÏstvím pfiímûsi, ale
mÛÏete koupit i barvy, které lze pou-
Ïít na materiály umûlé, koÏenku, kÛÏi
apod. V‰echny popsané barvy se
fixují teplem – Ïehliãkou podle návo-
du na barvách a informací na textilu,
v nûkter˘ch pfiípadech staãí pouÏít
fén. Pfied fixováním musí b˘t barvy
vÏdy dokonale suché. ·tûtce i v‰ech-
ny pomÛcky staãí om˘t vodou, pfií-
padnû vodou s trochou saponátu. Pfii
práci s barvami pouÏívejte radûji pra-
covní odûv, protoÏe ne vÏdy se podafií
barevné skvrny z odûvu dokonale
odstranit, pfiestoÏe nejsou zafixované.
Po zafixování mÛÏete textilie prát
v ruce nebo praãce, podle instrukcí
od v˘robce barev a v˘robce textilu.

Barvy transparentní (prÛ-
svitné) jsou urãeny na svûtl˘ textil,
pro svoji transparentnost jsou
nevhodné na textil tmav˘. Jejich
odstíny jsou v˘razné, na svûtl˘ch
materiálech krásnû vynikají.

Barvy krycí (neprÛhledné)
jsou urãeny k malování na tmav˘
textil, ale mÛÏete je pouÏít i na textil

svûtl˘. Dají se vyuÏít i jako kontury
pro malování na rÛzné druhy textilu
– a to tak, Ïe barvu nalijete do 
aplikátoru, o kterém si povíme níÏe
v samostatném odstavci. 

Barvy na hedvábí zaÏehlo-
vací jsou urãené, jak je patrno jiÏ
z názvu, hlavnû k malbû na hedvábí,
ale dají se pouÏít i k malování na dal-
‰í svûtlé textilní materiály. Jsou
vhodné i ke stfiíkání barvy, pomocí
pumpiãky na hedvábí nebo rozpra-
‰ovaãe.

Sluneãní barvy patfií do fiady
transparentních barev vhodn˘ch na
svûtl˘ textil. Pomocí ‰ablon a sluneã-
ního záfiení nebo záfiení silnûj‰í Ïárov-
ky vytváfií efekty zesvûtlení, a to
v místech, na která poloÏíte neprÛ-
hledné ‰ablony. Také se dají dobfie
vyuÏít, stejnû jako barvy na hedvábí,
ke stfiíkání pomocí pumpiãky. 
Po zafixování jiÏ barvy nezesvûtlají.

POMÒCKY A MATERIÁLY

6
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Na závûr povídání o barvách je‰tû
jedna rada. Je dobré vytvofiit si vzor-
ník barev – pro snadnûj‰í v˘bûr
a kombinací barev; postaãí vám
k tomu kousek bílého plátna, které
pomocí kontury rozdûlíte na ãtverco-
vou mfiíÏku a jednotlivá políãka
vymalujte barvami. Na kousku tma-
vé bavlny nebo plátna si mÛÏete
vyzkou‰et, jak budou vypadat
odstíny barev krycích. Pfied pouÏitím
vÏdy barvy dobfie promíchejte, 
staãí lahviãku s barvou dobfie
protfiepat.

Vedle bûÏn˘ch pomÛcek, jako 
je tuÏka, nÛÏky ãi pravítko, budete
potfiebovat i dal‰í malífiské náãiní.

Pumpiãka na hedvábí je
pomÛcka urãená ke stfiíkání barvy,
lze ji natlakovat, takÏe se barva roz-
ptyluje na látku souvisle v jemn˘ch
kapkách, dalo by se fiíci, Ïe je to
barevné mlÏení. Barvy na textil je tfie-
ba pro pouÏití v pumpiãce nafiedit

vodou, aby se trysky neucpaly. Po
kaÏdém pouÏití vymyjte peãlivû pum-
piãku vodou, nesmíte zapomenout
ani na proãi‰tûní trysky, jinak zaschlá
barva pumpiãku znehodnotí. Vymy-
tou pumpiãku naplÀte vodou, natla-
kujte a vystfiíkejte, tak budete mít jis-
totu, Ïe vás pumpiãka pfii dal‰ím
pouÏití nezradí.

·tûtce kulaté i ploché rÛzné síly.
Kromû nich mÛÏete na vût‰í plochy
pouÏít také ‰tûtce molitanové, ale
budou se hodit i rÛzné houbiãky.
·tûtce udrÏujte v ãistotû, aby se vám

pfii opakovaném pouÏití nedostaly 
na malbu cucky zaschlé staré barvy,
vÏdy je peãlivû vyperte ve vodû,
mÛÏete pouÏít i vodu m˘dlovou. 
Pfii práci s textilními barvami mûjte
na pracovním stole nádobu s vodou

7
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a po práci ‰tûtec ihned propláchnûte
a otfiete, aby v nûm nezÛstávaly zbyt-
ky barvy. 

Aplikátor UÏ jsem se o nûm
zmínila na zaãátku této kapitoly,
slouÏí ke kreslení kontur. Je to pla-
stová lahviãka s uzávûrem na závit
ve tvaru hrotu, na kter˘ lze na‰rou-
bovat je‰tû hrot kovov˘, kter˘ vám
umoÏní nakreslit pfiesnou souvislou
ãáru o síle prÛmûru kovového hrotu.
Na obrázku na str. 6 je vidût rozdíl
mezi linkou nakreslenou pouze apli-
kátorem a linkou, která je nakreslená
pomocí kovového hrotu. Po ukonãení
práce hrot od‰roubujte, peãlivû
vymyjte a proãistûte pfiiloÏen˘m drát-
kem. Barvu mÛÏete v uzavfieném
aplikátoru nechat, není nutné ji pfielé-
vat zpût do originální lahviãky.

Tip: Do oãka drátku na ãi‰tûní
hrotu si uvaÏte ma‰liãku, abyste ho
stále nehledali. Do umyvadla nebo
dfiezu dejte lapaã neãistot, budete tak
mít jistotu, Ïe hrot neskonãí v odpa-
du. Mal˘ trycht˘fi usnadní doplÀování
barvy do aplikátoru. 

·ablonové lepidlo ve spreji
umoÏÀuje opakované pfiilepení ‰ablo-
ny na textil, aniÏ by na nûm po
sejmutí ‰ablon zanechalo nûjaké sto-
py. Nanesete-li lepidlo na podloÏku,
na kterou poloÏíte textilii, zamezíte
jejímu klouzání pfii samotné dekoraci.
S lepidlem pracujte v dobfie vûtrané

místnosti nebo venku a nenechávejte
ho v dosahu dûtí. 

PodloÏky proti prosáknutí bar-
vy na nechtûné ãásti malované látky
jsou velice praktické. V kombinaci se
‰ablonov˘m lepidlem zabraÀují pohy-
bu látky pfii dekoraci, jak jiÏ bylo
napsáno.

PomÛcku, která se vkládá do triã-
ka, jsem vidûla na jedné zahraniãní
v˘stavû, velice mû zaujala, ale v Ïád-
ném obchodû jsem ji neobjevila.
Poprosila jsem proto ‰ikovnou kama-
rádku, aby mi ji vyfiezala z pfiekliÏky.
Usoudila, Ïe vhodnûj‰ím materiálem
bude oboustrannû laminovaná deska
z HDF, protoÏe snese i ãasté otírání
vodou. Chcete-li se vûnovat malová-
ní triãek ãastûji, je dobré nechat si
ufiíznout destiãky v rÛzn˘ch velikos-
tech. MÛÏete si pofiídit i obdélníkovou
destiãku, která se bude hodit k deko-
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raci jak triãek, tak i dal‰ích textilií
a ocení ji dûti. Destiãky z HDF vám
ufiíznou i v nûkter˘ch hobby marke-
tech.

Pro první pokusy si vystaãíte
s obyãejn˘mi novinami, kartonem
nebo si mÛÏete od dûtí pÛjãit mode-
lovací podloÏku.

Papírovou maskovací 
pásku v rÛzn˘ch ‰ífikách vyuÏijete
k pfiidrÏení ‰ablon, nákresÛ, k ohrani-
ãení obrázkÛ na látkách, pfii vytváfie-
ní pruhÛ a ãtvercÛ. Je to prostû uni-
verzální a levná pomÛcka, bez které
se neobejdete.

Pfienosovou tuÏkou mÛÏete
pfienést obrázek z papíru na svûtl˘

textil, a to tak, Ïe návrh pfiekreslíte
touto tuÏkou na peãicí nebo pauzova-
cí papír, pak obrázek poloÏíte
pokreslenou stranou na textilii a Ïeh-
liãkou na doporuãenou teplotu pfieÏe-
hlíte. Obrázek se z peãicího papíru
pfienese na látku. Pfii Ïehlení je dobré
papír s obrázkem pfiichytit k látce
napfiíklad papírovou páskou, aby
motiv zÛstal pfii Ïehlení na místû
a ãára byla tenká. Obrázek lze takto
pfienést nûkolikrát, jen je nutné si
uvûdomit, Ïe nakreslen˘ obrázek
bude zrcadlovû pfievrácen, proto je
tfieba dávat pozor hlavnû u písmen,
pfiípadnû ãíslic. Pro pfiímé kreslení na
svûtl˘ textil mÛÏete vyuÏít obyãejnou
mûkkou tuÏku, na tmav˘ textil pak
krejãovskou kfiídu, nejlépe v tuÏce. 

Peãicí papír je rovnûÏ nepo-
stradateln˘, kromû pfienosu obrázkÛ
pfies nûj mÛÏete Ïehliãkou fixovat
barvy po dobu urãenou v˘robcem
barev a v˘robcem textilu. 

Voskem malované obrázky mají
své nezamûnitelné kouzlo, proto jsem
do kníÏky zafiadila i tuto techniku. 
Na trhu je dostupn˘ speciální vosk ve
správném pomûru parafínu a vãelího
vosku nebo si ho mÛÏete namíchat
v pomûru 1:1. Hork˘m voskem
mÛÏete malovat pomocí ‰tûtce nebo
nástrojem s exotick˘m názvem tjan-
ting. Tento nástroj má rÛzné prÛmûry
odtokového otvoru. Pro malovaní na
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látce. Voskovky mÛÏete i nastrouhat,
látku jimi posypat a následnû pfieÏeh-
lit pfies peãicí papír. Je to technika
vhodná i pro men‰í dûti. Voskovkami
vytvofiené dekorace nejsou v‰ak tolik
odolné vÛãi praní v praãce, proto je
lep‰í pfiepírat je v ruce. Hofiák na
ãajovou svíãku nebo aromalampa
vám dobfie poslouÏí na rozehfiívání

silnûj‰í látky, jako jsou napfiíklad triã-
ka, zvolte radûji vût‰í prÛmûr (kolem
1 mm). ·tûtce, které jednou namoãí-
te do horkého vosku, jsou pro jiné
malovaní uÏ nepouÏitelné, takÏe
pozor na to, kter˘ ‰tûtec do vosku
ponofiíte. Roztavíte-li voskové pastel-
ky, zÛstanou barevné pigmenty po
zaÏehlení vosku pfies peãicí papír na
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vosku; budete-li vosk zahfiívat na
elektrické ploténce, dejte nádobku
s voskem do vodní láznû, aby nedo-
‰lo ke vznícení vosku. 

Lamitex je speciální transpa-
rentní fólie, kterou lze laminovat lát-
ky, papír, ale tfieba i fotografie. 

Postup
1. Vystfiihnûte z fólie potfiebn˘ tvar.
2. PoloÏte laminovací stranou nahoru

– poznáte ji podle toho, Ïe je 
matnûj‰í neÏ strana druhá a dá 
se do ní udûlat r˘ha nehtem.

3. Na fólii Lamitex poloÏte obrázek
kresbou smûrem k fólii.

4. Pfies peãicí papír nebo bavlnûnou
látku zaÏehlujte asi 2 minuty 
na 120 °C.

5. Po vychladnutí upravte potfiebn˘
tvar nÛÏkami.

Dále budete potfiebovat staré novi-
ny, papírové kuchyÀské utûrky, had-
fiíky a kelímky na vodu, ramínka
na ‰aty, kolíãky na prádlo, fén pro
urychlení zasychání barev, vatové
tyãinky na drobné opravy a odebírání
pfiebyteãné barvy a samozfiejmû Ïeh-
liãku pro koneãnou fixaci barev.
Budeme potfiebovat je‰tû fixy na 
textil a pûnové hmoty na v˘robu tis-
kátek. Tenãí a mûkká pûnová guma
v rÛzn˘ch barvách se prodává pod
názvem Moosgummi, silnûj‰í se pro-

dávají napfi. jako izolace, karimatky
apod. Na v˘robu ‰ablon i tiskátek se
dobfie hodí fiezák, chce to sice trochu
cviku, ale v˘sledky stojí za to. 

V kníÏce najdete i projekty, ve kte-
r˘ch se objevuje jednoduché ‰ití,
protoÏe v‰ak kníÏka není urãena
k instrukcím o ‰ití, je to jen zpestfiení
a ukázka dal‰ích moÏností. Jednodu-
ché nákresy stfiihÛ se struãn˘m 
popisem jsou souãástí pfiíslu‰né
kapitoly a záleÏí jen na vás, jestli 
se pustíte i do tûchto projektÛ. 

Dal‰í pomÛcky, tipy a triky najde-
te u jednotliv˘ch popisÛ. 

Nové textilie je tfieba pfied vlast-
ním malováním vyprat, aby se zbavi-
ly impregnace a barvy tak mohly
dobfie pfiilnout k látce. 

V‰echny barvy a pomÛcky v této
kníÏce jsou dostupné na na‰em trhu.
Koupíte je ve v˘tvarn˘ch potfiebách,
specializovan˘ch internetov˘ch
obchodech, nûkteré i v bûÏn˘ch
papírnictvích, prodejnách pro kutily
a hobby marketech. 
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Pro zaãátek si povíme nûco o techni-
ce „ãáry máry“, která mÛÏe mít
nekoneãnû mnoho podob. 

I obyãejné ãáry, rÛznû se pfies
sebe kfiíÏící, mohou vytváfiet velice
zajímavé jednobarevné, ale i barevné
efekty, jak je vidût na obrázcích
a nákresech. Z jednoduch˘ch kliãek
na triãku snadno vykouzlíte rozkvet-
lou louku plnou mot˘lÛ, kvûtin a ptá-
kÛ nebo tfieba vodu plnou rybek. 
Staãí kliãky jen trochu uspofiádat
a dokreslit detaily. 

Mot˘lí triãko
PomÛcky a materiál
• Bavlnûné triãko svûtlé 

barvy
• Aplikátor s hrotem o prÛmû-

ru 0,5 mm
• Barvy krycí i transparentní
• ·tûtec kulat˘
• Îehliãka

Postup
1. VloÏte do triãka destiãku pfiíslu‰né

velkosti, nemáte-li destiãku, pou-
Ïijte karton nebo staré noviny –
jako zábranu proti prosáknutí bar-
vy na zadní stranu triãka. 

2. Aplikátor naplÀte krycí barvou,
na‰roubujte kovov˘ hrot a násled-
nû nakreslete na triãko ãáru (kon-
turu) s kliãkami poskládan˘mi 
do tvaru mot˘lích kfiídel. Mot˘la
nakreslíte podle nákresu. Kdo
nemá je‰tû tak pevnou ruku, mÛÏe

V¯ROBKY
Do ‰atníku pro holky

12
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si mot˘ly pfiedkreslit obyãejnou
tuÏkou.

3. Poãkejte, aÏ kontura dokonale
zaschne, a vymalujte ‰tûtcem
mot˘lí kfiídla transparentními bar-
vami. Není-li kontura úplnû suchá,
barva prosákne i pfies konturu.
Jste-li netrpûliví nebo pospícháte-
li, pouÏijte k urychlení schnutí
kontury fén.

4. Zaschlé barvy zafixujte Ïehliãkou.

13

Bledû modrá tunika

Dal‰í moÏnosti, jak vyuÏít „ãmá-
ranici“, jsou vidût na obrázku. 

PomÛcky a materiál
• Tunika svûtlé barvy
• Barvy krycí
• Aplikátor s hrotem
• Ploch˘ ‰tûtec
• Îehliãka

Postup je stejn˘ jako u pfied-
chozího projektu. Pfied zaÏeh-
lením je‰tû vystínujte motiv 
uÏ‰ím ploch˘m ‰tûtcem. Na
obrázku vidíte, Ïe stínování 
dodá motivu plastiãnost. 
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PomÛcky a materiál
• Bavlnûné 

pyÏamo 
• Aplikátor 

s hrotem 
• Barva krycí 
• Îehliãka

Postup
1. VyloÏte horní díl pyÏama proti pro-

sáknutí barvy, destiãka je v tomto
pfiípadû dobrou volbou.

2. Kolem v˘stfiihu aÏ ke spodnímu
okraji a na rukáv nakreslete apli-
kátorem rÛznû se kfiíÏící ãáry. 

3. KdyÏ kontury zaschnou, vy‰rafujte
a vymalujte podle libosti nûkteré
tvary vzniklé kfiíÏením ãar.

4. Kdo chce, mÛÏe pfiidat i dal‰í
detaily jako napfi. teãky, spirály
apod., jak je vidût na detailu.

5. PyÏamové kalhoty ozdobte stejnû
podle bodu 1–4.

6. NezapomeÀte suché barvy zafixo-
vat Ïehlením.

PyÏamo

14
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Jak uÏ název kapitoly napovídá,
najdete zde pár nápadÛ na originální
doplnûní muÏského ‰atníku. Navrh-
nout a namalovat nûco pro malé
i velké kluky je, alespoÀ pro mû,
daleko vût‰ím ofií‰kem neÏ vytvofiit
nûco do ‰atníku pro Ïeny. MuÏi jsou
v tomto smûru vût‰inou konzervativ-
nûj‰í, mají radûji tlumenûj‰í barvy
a také motiv je tfieba zvolit vhodn˘,
jinak bude odûv bez pov‰imnutí zabí-
rat místo ve skfiíni. Neotfielou inspira-
ci, kterou nepohrdnou ani kluci,
nacházím ãasto v rÛzn˘ch etno moti-
vech, ornamentech nebo jednodu-
ch˘ch geometrick˘ch tvarech.

Triãko s rybami
PomÛcky a materiál
• Bavlnûné triãko svûtlé barvy
• Papír na ‰ablony
• ·ablonové lepidlo
• NÛÏky nebo fiezák
• Tupovací ‰tûtec nebo houbiãka 
• Aplikátor s hrotem 
• Barvy krycí i transparentní 
• Îehliãka

Postup
1. Vystfiihnûte ‰ablony ryb podle

nákresu, kter˘ mÛÏete zvût‰it
pomocí kopírky, nebo si navrhnûte
‰ablonu vlastní.

2. Vymezte si prostor pro zvolen˘
motiv pomocí rukou nerovnomûr-
nû natrhaného papíru nebo novin
a mezi horní a spodní okraj umís-
tûte ‰ablony ryb. K upevnûní
‰ablon i papírov˘ch okrajÛ pouÏij-
te ‰ablonové lepidlo nebo je pfii‰-
pendlete. Pokud pouÏijete ‰pend-
líky, je potfieba vûnovat vût‰í
pozornost naná‰ení barvy, aby se
nedostala pod ‰ablony.

Tip: ·ablony mÛÏete vystfiihnout
nebo vyfiezat také ze samolepicí
tapety, prÛhledn˘ch desek na spisy,
tenãí jezírkové fólie apod.

Do ‰atníku pro kluky

15
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3. Narovnejte triãko a vyloÏte ho pro-
ti prosáknutí barvy. Vím, Ïe jsem
tuto vûtu napsala jiÏ nûkolikrát,
ale opakování je matka moudrosti.

4. Rozdûlte si vymeze-
n˘ prostor na nûko-
lik dílÛ (staãí na to
obyãejná tuÏka)
a barvami v nûkoli-
ka odstínech tupo-
váním (podrobnosti
viz níÏe) vyplÀte jed-
notlivé díly. Barvy
lze pouÏít transpa-
rentní i krycí. 
Po zaschnutí barev
odstraÀte ‰ablony.

Tip: Tupováním se
zakr˘vá plocha bar-
vou. Touto jednodu-
chou technikou lehce
vytvofiíte barevné pfie-
chody a je vhodná také
pro ‰ablonování.

K tupování mÛÏete pouÏít tupovací
‰tûtec, kter˘ má tvrd‰í a rovnû zastfii-
Ïené ‰tûtiny, ale mÛÏete ustfiihnout
i pfiehnut˘ prouÏek houbiãky (tfieba
na nádobí). Tupování jsou vlastnû
otisky ‰tûtin ‰tûtce nebo houbiãky
kolmo na barven˘ povrch. Trochu
barvy nalijte na talífiek, abyste lépe
odhadli mnoÏství barvy nabrané 
do ‰tûtce nebo houbiãky, a na kous-
ku papíru tupování vyzkou‰ejte.
Naberte barvy radûji ménû a postup
pfiípadnû zopakujte, neboÈ pfii velkém
mnoÏství barvy by barva zatekla
i pod ‰ablony.

16
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5. V‰e obtáhnûte ãernou konturou,
pouÏijte k tomu aplikátor s hrotem
a krycí barvu.

6. Nakonec dozdobte ryby je‰tû kon-
turou bílou a detaily v etno stylu
dokreslete technikou „teãkování“
i do celého vymalovaného prosto-
ru. PouÏijte krycí barvy a aplikáto-
ry s hrotem. Pfied samotn˘m „teã-
kováním“ je‰tû dokreslete ãernou
konturou dal‰í kruhy a ãáry.
Pomohou vám udrÏet „cestiãky“
z teãek ve správn˘ch rozestupech
a kytiãky v soustfiedn˘ch kruzích.

7. Zafixujte barvy Ïeh-
lením. Pokud pouÏi-
jete stejn˘ motiv na
jednobarevné kraÈa-
sy, vytvofiíte originál-
ní pohodln˘ komplet.

Tip: Spoustu inspirace
najdete v pÛvodním
australském umûní
(Aboriginal Art), kte-
r˘m pÛvodní obyvatelé
Austrálie (Aboriginové)
nejen zdobili pfiedmûty
kaÏdodenní potfieby 
ãi odûvy, ale i obliãej
a tûlo si krá‰lili orna-
menty z teãek a „teãko-
váním“ malovali také
obrazy. „Teãkování“ 
je symbolika, která

vychází z filozofie AboriginÛ, Ïe
cel˘ svût je stvofien z mal˘ch 
ãástí (teãek), které tvofií celek,
napfi. les tvofií stromy, kefie a zvífia-
ta, písek tvofií zrnka, kameny,
fieku tvofií ryby a kapky apod. 
Na ukázkovém triãku je vidût, 
Ïe technika sloÏená z jednodu-
ch˘ch tvarÛ a spousty teãek 
je pomûrnû snadná, ale pfiitom
velmi efektní. U nás se „teãková-
ní“ pouÏívá napfiíklad pfii zdobení
perníãkÛ nebo kraslic.

17
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Jeskynní umûní, které si mi moc líbí,
pfies svoji jednoduchost dokonale
vystihuje pohyb postav i zvífiat, doku-
mentuje Ïivot na‰ich pfiedkÛ, je jiÏ
tisíce let nositelem lidsk˘ch pfiíbûhÛ
dávno minul˘ch a skr˘vá v sobû
poselství i tajemství, protoÏe nûkte-
rou symboliku jsme dodnes nedoká-
zali rozlu‰tit. Prehistorické umûní
sk˘tá ve sv˘ch námûtech mnoho
a mnoho inspirace.

PomÛcky a materiál
• Bavlnûné triãko svûtlé barvy
• Papírová maskovací páska
• Papír na zakrytí triãka
• Tupovací ‰tûtec 

nebo houbiãka 
• ·tûtce rÛzn˘ch 

velikostí
• Pumpiãka na hed-

vábí, pfiípadnû roz-
pra‰ovaã

• Aplikátor s hrotem 
• Barvy krycí i trans-

parentní 
• Îehliãka

Triãko s motivem „Rock Art“

18
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Postup
1. Lepicí páskou vymezte obdélníko-

v˘ prostor na pfiedním díle triãka.
Vystfiihnûte otvor velikosti vyme-
zeného prostoru v pevnûj‰ím bali-
cím papíru nebo pfiikryjte triãko
více vrstvami novin.

2. NaplÀte pumpiãku na hedvábí
barvou (pfiipomínám, Ïe nafiedû-
nou) a nastfiíkejte triãko postupnû

dvûma odstíny, v na‰em pfiípadû
temnû zelen˘m a oranÏov˘m.

3. Tenãím kulat˘m ‰tûtcem dokresle-
te spirály v odstínech nastfiíkan˘ch
barev, tupováním ‰tûtcem nebo
houbiãkou doplÀte vertikálnû
náznak zvlnûné krajiny.

4. Aplikátorem s hrotem nakreslete
ãerné kontury postav i kozoroha
a po zaschnutí je vymalujte ‰tût-
cem, rovnûÏ ãernou barvou.

5. Tenãím kulat˘m ‰tûteãkem doma-
lujte nepravideln˘ rámeãek a apli-
kátorem bez hrotu dokreslete dal‰í
bílé detaily.

6. Zafixujte barvy Ïehliãkou.
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