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barvení vajec krepákem a lakem na nehty
monotyp-technika pro malé i velké
práce se smršťovací folií-přívěsky

barvení vajec krepákem a lakem na nehty
-dekorace
-práce s barvou

Náročnost: ***
Věk: cca od 6 let (nebo s asistencí dospělého)

Potřeby a pomůcky:
- vyfouklá nebo vařená odmaštěná vejce
- špejle, kousek tvárné plastelíny
- krepový papír a rozprašovač na vodu nebo laky
na nehty a miska s vodou
- silonkové punčochy a provázek
Postup:
V tomto článku najdete informace k zdobení
vajec i s krátkými videonávody +další
inspirace na zdobení kraslic.
• Zdobení lakem na nehty:
Do misky s vodou nakapene 2- 3 odstíny laku na nehty. Vejcem navlečeným na špejli
přejíždíme po vodní hladině s lakem. Předem vyzkoušíme výšku vody, vodu můžeme přidat,
aby se lak dobře nalepil na vejce. Zbytky laku můžeme odebrat špejlí a pokračovat.
Krátký videonávod.
•

Zdobení krepovým papírem: Jde otiskovat na papír i na vajíčka. Vejce zabalíme do odstřižků
krepového papíru, vložíme do punčochy a pevně svážeme. Postříkáme vodou třeba z
rozprašovače a po chvíli se můžeme podívat na výsledek. Zde je videonávod.

práce se smršťovací folií-přívěsky
-dekorace
-práce s netradičními materiály
-kreslení

Náročnost: ***
Věk: cca od 5 let

Potřeby a pomůcky:
- smršťovací folie
- lihové fixy nebo dekorační fixy na sklo či porcelán
- nůžky, děrovací kleště
- klasická trouba na pečení, plech s pečícím papírem
Postup:
• Smršťovací folie se prodává celkem jako
novinka. Lze ji koupit např. na Davona.cz.
Smrštění je velké cca 60%. S tím se musí
počítat. Naše přívěsky jsou po finálním smrštění o velikosti cca 1,5-3,5 cm. Původní
velikost byly cca 4x12 cm. Z archu o vel. A4 jsem nastříhala 8 obdélníků.
•

Folii lze koupit v bílé, průsvitné nebo černé barvě. Na folii jde i razítkovat speciálními
inkousty a poté vybarvovat vzor pastelkami. My zkusili kreslení lihovými a dekoračními
fixy, které drží na skle, plastu, porcelánu. (Stačí klidně do začátku 1-2 odstíny podle barvy
folie.)Přidali jsme i kolorování pastelkami. Co je zajímavé je skutečnost,že vybarvení
pomocí pastelek nemusí být až tak pečlivé, po smrštěníse barvy krásně "srazí" a zvýrazní.

•

Z folie je možné vystříhat různé tvary, je dobré mít po ruce děrovací kleště na vytvoření
otvoru (jehla nestačí, otvor se smrští). A výrobek s dírkou pak má praktické využití jako
klíčenka, přívěsek, náučnice apod...

•

Když máme nakresleno a vystřiženo, obrázky naskládáme na plech pokrytý pečícím papírem
a dáme smrštit do trouby vyhřáté na cca 150°C na asi 3 min. Teď se naskytne poměrně
dramatický pohled, výrobky se postupně napruží a vzpříčí. Vypadá to jako dílo zkázy. Není
třeba se hrozit. Je potřeba to sledovat a až výrobky opět poklesnou na plech a uběhne zhruba
doba 2-3 min., vyndáme plech z trouby. Necháme zchladnout, případně můžeme ještě
trochu za tepla zatlačit a srovnat.
Také se na smrštění používá speciální pistole, ale trouba je ideální a i dosažitelnější.
Na fotografiích jsou výrobky před a po smrštění.

•

monotyp - technika pro malé i velké
-grafické techniky
-práce s barvou
-práce s papírem, kreslení, koláž

Náročnost: ***
Věk: neomezeně, téma lze přizpůsobit

Potřeby a pomůcky:
- plastová destička, folie
- papíry na otiskování
- temperové barvy
- štětec, vatová tyčinka, špejle...
- noviny nebo ubrus na podložení
Technika má univerzální využití pro malé i větší.
Krásně se na destičku čmárá, vznikají různá klubka a
provazce. Vymysleli jsme pelíšky pro kočku a jiná
zvířátka s různým vybyvením a hračkami pro
mazlíčky.
Pro starší je zajímávé téma kontrasky (oblé a hranaté tvary), návrhy dekoru na vzorovanou látku,
znaky, symboly a piktogramy.
Postup:

•

Na plastovou destičku (stačí i kus pevnější folie) naneseme barvu v tenčí vrstvě. Stačí
štětcem nebo houbou. Vynikající je pěnový váleček.

•

Do destičky vyrýváme ornamenty, jednoduché znaky a tvary. Nejlépe to jde suchým štětcem
nebo jeho zadním koncem, prstem, vatovou tyčinkou...

•

Otiskujeme na papír, můžeme celý zaplnit. Podle tématu eventuelně dolepit ilustrační koláž.
(Kočky s klubíčky, pelíšek pro zvířátka).

•
•

Také se nabízí možnost kreslit na destičku jednoduché tvary přímo štětcem namočeným v
barvě a otiskovat..
Zde je videonávod z mého videokanálu na youtube.
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