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Barevné tvoření vzniklo jako volné pokračování mé 
předchozí knihy. Když mi loni v létě vyšlo Zábavné tvo-
ření, měla jsem obrovskou chuť pokračovat v podobné 
práci. A tak jsem si vypůjčila část názvu z minulé knihy 
a měla to potěšení napsat další „Tvoření“. 

Proč ale „Barevné“ tvoření? Odpověď je snadná: tvo-
ření může být přeci nejen zábavné, ale i barevné! Barvy 
nás obklopují a neustále fascinují. Barvy jsou součás-
tí naší každodennosti, našeho bydlení, oblékání, líčení. 
Patří k našim nespočetným rituálům i svátkům, protože 
nám pomáhají vyjadřovat naše emoce i naše já. A nako-
nec i jídlo bez barev by bylo stejně nudné, jako kdyby 
postrádalo vůni!

ÚVOD
Barvy jsou tak vždy zdrojem a inspirací naší tvořivos-

ti. A taková má být i tato „barevná“ kniha. Má být prů-
vodcem, který ukazuje a nabízí z pokladnice barev. Má 
být pobídkou k radostnému tvoření.

Barvy mají rády zářivost a pestrost. Podobně pestré 
jsou i techniky v této knize. Naleznete zde práci s papí-
rem, textilem, voskem, ale také třeba s ledem nebo kvě-
tinami. Jednotlivé projekty mají různé stupně obtížnosti. 
Dveře tvoření a barev se tak nezavírají před malými ani 
velkými. 

Doufám, že budete mít z tvoření s touto knihou 
podobnou radost, jakou jsem měla já při jejím psaní.





Quillingové kytičky

Modrý náramek

Velikonoční vajíčko
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Quillingové kytičky
Materiál
quillingové proužky nebo barevné papíry a řezák

pravítko

lepidlo

štětec

nůžky

špejli a šablonu s kruhovými otvory
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1  Ozdoby ve tvaru květin vytvoříme z papírových 
proužků technikou quillingu. Quilling je technika vy-
tváření dekorací ze stočených a vedle sebe nalepených 
papírových proužků. Papírové proužky, se kterými bu-
deme pracovat, si lze koupit již nařezané. Je možné si je 
také samozřejmě vyrobit pomocí pravítka a modelova-
cího nože nebo pomocí řezačky na papír. My budeme 
pracovat s proužky 5 mm širokými, které jsme nařeza-
li z dlouhé strany měkkého barevného papíru velikosti 

A4. Proužek modrého papíru namotáme pevně na špej-
li jako spirálu.

2 Poté ho ze špejle opatrně sejmeme, vložíme do poža-
dovaného otvoru v šabloně a necháme roztáhnout jako 
pružinu. Velikost vzorů si určíme sami.

3 Konec proužku přilepíme ke vzniklému kolečku. Ko-
lečko je základním tvarem quillingu, jeho deformacemi si 

1

2 4

3
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vytvoříme ostatní tvary, proto si koleček vytvoříme vět-
ší množství.

4 Část z nich dotvoříme do tvaru kapky nebo slzy. Na 
jedné straně kolečko prsty zmáčkneme tak, že vytvoří-
me požadovaný tvar.

5 Šest slz bude tvořit okvětní plátky první květiny. Po-
skládáme je špičkami do středu a slepíme k sobě.

6 Další květ vytvoříme slepením tvarů připomínajících 
čočku. Vytvoříme je podobně jako předchozí slzy, jen ko-
lečko zmáčkneme na obou stranách.

7 Třetí květ vytvoříme ze třech slz a třech čoček střída-
vě k sobě slepených. 

8 Květiny můžeme nalepit na papír a vytvořit z nich obrá-
zek nebo je navlečeme na stužky a použijeme jako ozdoby.

5

6 8

7
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Velikonoční vajíčko
Materiál
polystyrenové vajíčko

stužky šířky 2,5 cm

tenčí stuhu na převázání

špendlíky

nůžky
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1 Vejce ozdobíme nepravým (falešným) patchworkem 
ze stuh. Stužky nastříháme na délku přibližně 6 cm.

2 Na vejce nakreslíme linie, které nám pomohou vytvá-
řet pravidelný vzor. Vejce takto rozdělíme na osm částí. 
Střed linií posuneme blíž k širší části vajíčka.

3 Na střed linií přišpendlíme uprostřed modrou stužku.

4 Stuhu dle obrázku přehneme a dvěma špendlíky při-
pevníme k vejci.

5 To opakujeme ještě třikrát, čímž vytvoříme první 
řadu.

6 Asi 1 cm od středu začneme druhou řadu světle mod-
rou stužkou. Vytvoříme opět čtyři trojúhelníky. 

1 4

2 5

3 6
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7 Mezi stávající trojúhelníky vytvoříme další čtyři. Stej-
ně ozdobíme druhou polovinu vejce.

8 Další řadu vytvoříme fialovou stuhou. Dle obrázku 
přišpendlíme osm stužek složených do trojúhelníků.

9 Mezi ně dáme dalších osm.

a Totéž vytvoříme na druhé straně vejce.

s Otvor mezi oběma polovinami zakryjeme stuhami. 
Vezmeme dvě modré, které přes sebe částečně přeloží-
me. Stuhy přišpendlíme ke kouli.

d Vejce převážeme tenčí stuhou, kterou na vrcholku za-
vážeme na mašličku.

7 a

8 s

9 d



Modrý náramek | 13

Modrý náramek
Materiál
mechovka

gumička na navlékání

jehla

korálky

nůžky
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1 Efektní náramek vytvoříme z mechovky a skleněných 
korálků. Mechovku nastříháme na malé obdélníky.

2 Vyskládáme si mechovku i korálky tak, jak je bude-
me chtít navlékat. Střídáme barvy mechovky. Někdy bu-
deme navlékat mezi korálky jeden obdélník mechovky, 
někdy dva.

3 Mechovka je měkká a snadno se propíchne jehlou. 
Navlečeme celý náramek na gumičku a na konci zavá-
žeme.

1 2

3
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Náhrdelník pro malé slečny
Materiál
mechovka

plastové korálky

gumička na navlékání

jehla

ozdobné nůžky

rovné nůžky
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1 Náhrdelník vytvoříme z mechovky a korálků. Hoto-
vý náhrdelník je velmi efektní a přesto, že byl zamýšlen 
jako dárek pro malé slečny, může být i pro nás pěkným 
letním módním doplňkem. Vybereme si barvy korálků 
ladících s vybranou mechovkou. V našem případě si vy-
bereme jako hlavní barvu modrou.

2 Modrou, tyrkysovou a bílou mechovku nastříháme 
ozdobnými nůžkami na proužky.

3 Ozdobené proužky nastříháme na kousky.

4 Gumičku navlékneme do jehly a navlékáme na ni stří-
davě korálky a nastříhanou mechovku.

5 Mechovku navlékáme jenom do přední části náhrdel-
níku. Část, kterou budeme mít za krkem, vytvoříme pou-
ze z korálků, bude to na nošení příjemnější. 

1 4

2 5

3



Kuřátka

Šnečí věneček

Filcované sluníčko

Věnec z vajíček
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Kuřátka
Materiál
mechovka

vykrajovátko na cukroví

plastové oči

špejle, lepidlo

stužka, nůžky

papír, tužka
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1 Zápichy do květináče vytvoříme z barevné mechov-
ky a špejlí. Vykrajovátko ve tvaru kuřátka (nebo jaké-
hokoliv jiného tvaru, který se nám líbí) vmáčkneme do 
mechovky. Usnadníme si tím vystřihování vzoru. Kuřát-
ka vystřihneme.

2 Vytvoříme si šablonu křidýlka. Kuřátko obkreslíme 
a nakreslíme mu křidýlko složené ze dvou částí.

3 Obě části křidýlka z papíru vystřihneme a obkreslí-
me na mechovku.

4 Větší část křidýlka vystřihneme z oranžové mechov-
ky, menší z tyrkysové.

1

2 3

4
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5

6 7

8

5 Křidýlka nalepíme na kuřátka.

6 Nyní kuřátkům nalepíme oči.

7 Špejli a proužek žlutého papíru natřeme lepidlem 
a přilepíme na zadní část kuřátek.

8 Kuřátka ozdobíme barevnou stužkou a zapíchneme 
do květináče.



Filcované sluníčko | 21

Filcované sluníčko
Materiál
česaná vlna na filcování (dva odstíny žluté, dva 
odstíny oranžové, hnědá)

filcovací jehla

pěnová houbička na nádobí, kousek molitanu 
nebo houba na mytí

sklenička

nůžky, tužka, jehla a nit
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