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HRÁME SA

Kto by nemal doma 

plechovky v rôznych 

veľkostiach? Keď 

uvidíte, čo všetko 

sa z nich dá vytvoriť, 

určite s nami budete 

súhlasiť, že ich je 

škoda vyhodiť.

s plechovkami

KREATÍVNE NÁPADY

Čo budete 
potrebovať
väčšiu plechovku, jutový 
alebo kokosový špagát 
(približne 10 m), lepiacu 
pištoľ, paličku

Ako na to
1. Plechovku otvorte o niečo 
menej ako dopoly viečka 
a otvorenú časť ohnite dov-
nútra.
2. Cez ohnuté viečko urobte 
otvor na vetvičku, zasuňte ju 
dnu a zafixujte horúcim lepid-
lom. Lepiacou pištoľou na-
neste lepidlo na povrch ple-
chovky a postupne obtáčajte 
špagát okolo plechovky.
3. Urobte otvor na dne 
plechovky, zvyšný špagát 
pretiahnite vrchom kŕmidla 
a zaviažte na strom.

Namiesto 
paličky môžete 
použiť konárik.
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EVA 
KYSELOVIČOVÁ
„Milujem farby, ich nezvyčajné 
kombinácie a rada nimi mením 
nielen drobnosti, ale aj celé 
interiéry. Kriedové farby sa dajú 
aplikovať na rôzne materiály 
a vďaka nim môžu opäť ožiť 
originálne kúsky. Viac z mojej 
tvorby nájdete na www.navidie-
ku.sk.“

Vyrobilapre vás

servítky

Kriedovými farbami 
môžete namaľovať aj vázu 

alebo tanier a farebne 
zladiť celú výzdobu 
jedálenského stola.

Čo budete 
potrebovať
menšiu plechovku, otvárač, 
kombinačky, štetec, farby, lep, 
vosk, ozdobu

Ako na to
1. Z plechovky odstráňte vrchnú 
aj spodnú časť a kombinačkami 
zahlaďte hrany.
2. Povrch plechovky namaľujte 
kriedovou farbou a nechajte ju 
zaschnúť.
3. Teplým vzduchom z fénu vy-
formujte ornamentovú ozdobu 
do oblúka a prilepte ju na ple-
chovku.
4. Celú plechovku aj ozdobu 
znova namaľujte a po zaschnutí 
zavoskujte. Na prst si dajte me-
talický vosk a prejdite ním po 
ozdobe aj okrajoch plechovky.
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