
DRHLOCo budu
potřebovat:

dřevo (větev nebo
 tyčovinu), pilku, svěrák,

plochý a kulatý pilník,
brusný papír.

Jaké dřevo
vyberu?

Jak široké drhlo se dobře drží?

Jak drhlo ozdobím,
aby bylo poznat

od ostatních?

Jak bude drhlo
dlouhé?

Jak asi ovlivní počet
a vzdálenost zářezů

zvuk drhla?
Jakou vyberu

k drhlu paličku?



JEŠTĚ MŮŽU VYROBIT:

jídelní hůlky fotbálek v krabici modely brouků

luk a šípy lodičky z kůry

Další �py na výrobky:

píšťalka

figurky na divadlo

dřevěná zvonkohra

poutnická hůl

Realizováno v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716), spolunancovaného Evropskou unií.

foto příloha 21

Fotokarta č. 4, příloha č. 11Sluňákov 2021

foto příloha 21

foto příloha 21

foto příloha 21



HERBÁŘOVÝ LISCo budu
potřebovat:

desky, šrouby, podložky
a křídlové ma�ce,

svěrák, pilu, aku vrtačku
nebo ruční vrták.

Budu lisovat celé rostliny
nebo jen jejich menší čás�?

Budu nosit lis s sebou do terénu?

Jak velký lis vyrobím?

Zvolím tvar čtverce 
nebo obdélníku?

Jak lis na závěr ozdobím
a budu jej lakovat? 

Jaké desky k výrobě použiju?



JEŠTĚ MŮŽU VYROBIT:

stěna pro rozvoj
motoriky krmítko pro ptáky

pomůcka na trénink
provlékání

odpočívadlo
a škrabadlo pro kočku

Další �py na výrobky:
budky pro ptáky, 
netopýry

pomůcka na roztloukání 
ořechů

stojánek na pastelky
Realizováno v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716), spolunancovaného Evropskou unií.

pomůcka na trénink
počítání 

hudební nástroj kalimba

pomůcka na geometrii

návod 
příloha 25

foto 
příloha 21

návod 
příloha 22

Sluňákov 2021 Fotokarta č. 2, příloha č. 11

návod příloha 22



HMYZÍ HOTELCo budu
potřebovat:

dřevěné desky (šířka
10-15 cm, tloušťka 2 cm),

hřebíky, králičí ple�vo,
střešní kry�nu, materiál

pro vyplnění, tužku, metr,
úhelník nebo pravítko

s pravým úhlem, svěrák,
pilu, pilník, brusný papír,

kladivo.

Kde bude hotel umístěný?

Bude viset
nebo stát?

Jaký bude 
mít tvar?

Z jakých
materiálů můžu
vybírat výplň? Kdo chci, aby v hotelu bydlel?

Jak má být
velký?



JEŠTĚ MŮŽU VYROBIT:

bednička vyvýšený záhon
domeček
pro panenky

pomůcka na výuku
násobení 

Další �py na výrobky:

motýlí pítko

pořadač na výkresy

Realizováno v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716), spolunancovaného Evropskou unií.

tabulka
na psaní křídou

tkací stávek

foto příloha 21

Sluňákov 2021 Fotokarta č. 3, příloha č. 11

návod příloha 22



PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE

Pro koho přívěšek bude?

Jaké dřevo
použiju?

Bude se mi
hodit větev

s postranními
výhonky nebo

bez nich?

Jak bude
přívěšek velký?

Jak chci, aby
přívěšek
vypadal?

Budu přívěšek
barvit

nebo lakovat?

Co budu
potřebovat:

větev, šroubovací
poutko, svěrák, pilu
nebo zahradnické

nůžky, tužku,
pravítko, nůž.



JEŠTĚ MŮŽU VYROBIT:

jídelní hůlky fotbálek v krabici modely brouků

luk a šípy lodičky z kůry

Další �py na výrobky:

píšťalka

figurky na divadlo

dřevěná zvonkohra

poutnická hůl

Realizováno v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716), spolunancovaného Evropskou unií.

foto příloha 21

Fotokarta č. 4, příloha č. 11Sluňákov 2021

foto příloha 21

foto příloha 21

foto příloha 21



BYLINKOVÝ NÁRAMEKCo budu
potřebovat:

látku, nit, šňůrku,
knoflík, usušené bylinky

nebo koření, nůžky,
jehlu, špendlíky,

pravítko, tužku/křídu,
trychtýř na nasypání
bylinek nebo koření.

Jaká barva
a vzor se budou
nejvíce hodit?

Pro koho náramek bude?

Mám starou látku,
nebo použiju novou?

Jaký knoflík použiju?

K čemu bude 
náramek sloužit 
kromě ozdoby?

Jakou bylinkou nebo kořením
náramek naplním?



JEŠTĚ MŮŽU VYROBIT:

prstové loutky plášť pro 
superhrdin(k)u

pouzdro na mobil

peněženka

Realizováno v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716), spolunancovaného Evropskou unií.

čelenka na
zakrývání očí

Další �py na výrobky:

hračka pro kočku

nahřívací polštářek

loutka z rukavice

šitá podložka pod hrnec

látkový sáček

foto příloha 21

foto příloha 21

foto příloha 21

foto 
příloha 21

Sluňákov 2021 Fotokarta č. 5, příloha č. 11

návod příloha 22návod příloha 22



Co budu
potřebovat:
přízi, rolničky,

tvrdý karton, lepicí
pásku, nůžky,

tužku, pravítko.

NÁRAMEK S ROLNIČKAMI

Kdo jej bude
používat?

Udělám jej spíš
úzký nebo široký?

Kolik použiju barev
a jaké vyberu?

Jak má být
dlouhý?

Kolik rolniček
na něj připevním?

Budu tkát z vlny, bavlnek,
stužek, tkaniček, bužírek
nebo z něčeho jiného?

NÁRAMEK S ROLNIČKAMI



JEŠTĚ MŮŽU VYROBIT:

přírodní rohož
terč přívěšek na klíče

gauč ze staré
dětské postýlky

Realizováno v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716), spolunancovaného Evropskou unií.

kabelka

Další �py na výrobky:

tkaný náramek s korálky

podložka pod hrnec

pouzdro na mobil

kobereček pro psa 
nebo kočku

Sluňákov 2021 Fotokarta č. 6, příloha č. 11

návod příloha 22

návod 
příloha 22

návod příloha 22



Co budu
potřebovat:

klacík nebo špejli,
drátek, korálky,

zahradnické kleště,
š�pací nebo

kombinované kleště,
kulaté kleště.

BUBLIFUKOVÉ OČKO

Pro koho bude?

Chci foukat 
bubliny pusou
nebo máváním

ve vzduchu?

Jak velké
mají být
bubliny?

Jaké množství a typ
korálků použiju?

Ozdobím drátem
a korálky očko i rukojeť?

Jakými různými tvary
lze asi bubliny

vyfukovat?



JEŠTĚ MŮŽU VYROBIT:

stan pro kočku
hudební nástroj

odrátovaná váza
nebo sklenička

drátěná omotávaná
brož 

Realizováno v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716), spolunancovaného Evropskou unií.

lucerna s drátěným
uchem 

Další �py na výrobky:

počítadlo

odrátovaný kámen (přívěšek)

náušnice

hudební nástroj hrom foto příloha 21

prstýnky

foto příloha 21

foto příloha 21

foto příloha 21

Sluňákov 2021 Fotokarta č. 7, příloha č. 11

návod příloha 22

návod příloha 22 návod příloha 22



Sluňákov 2021 Pracovní list č. 12a
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Karty s návodem: DRHLO



Sluňákov 2021 Pracovní list č. 12a

Realizováno v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716), spolunancovaného Evropskou unií.

Karty s návodem: DRHLO

Uříznutí polínka a paličky

Pilou uřež polínko i paličku v označeném místě.

Řež až do konce, nesnaž se polínko ulomit.

Je polínko rovně zaříznuté?
Je potřeba zarovnat řezem i druhý konec polínka?

Měření a označení zářezů

Naměř a tužkou zaznač středy zářezů.

Při měření zohledni i samotnou šířku zářezu.
Zářezů by mělo být alespoň pět.
Zářezy by od sebe měly být vzdálené asi 1–2 cm.
Vzdálenost zářezů od sebe a jejich počet ovlivňuje 
zvuk drhla.

Jsou všechny zářezy dobře vyznačeny?

Obroušení zářezů brusným papírem

Obrus zářezy jemným brusným papírem.

Pracuj s menším kouskem brusného papíru, který 
prsty snadno vsuneš přímo do zářezů.
Pomůže ti, když si z brusného papíru vytvoříš ruličku.

Je celé drhlo hladké, když po něm přejedu prstem?

Odměření

Změř pravítkem a vyznač tužkou místo, kde budeš 
řezat.

Promysli, jak velké drhlo a paličku budeš chtít.
Osvědčená délka drhla i paličky je 15–20 cm.
Délka drhla ovlivní jeho zvuk.

Je dobře vidět označené místo, kde budu řezat?

Obroušení konců polínka a paličky

Obrus oba konce polínka i paličky. 

Nejprve pracuj s pilníkem a poté brusným papírem.

Když po řezu přejedu prstem, je hladký?

Vybroušení zářezů kulatým pilníkem

Kulatým pilníkem vybrus zářezy.

Piluj stále ve stejné rovině, ať nejsou zářezy křivé.

Jsou všechny zářezy stejně hluboké?



Sluňákov 2021 Pracovní list č. 12b

Realizováno v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716), spolunancovaného Evropskou unií.
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Karty s návodem: HMYZÍ HOTEL



Uříznutí desek

Podle nákresu naměř a nařezej desky.

Tužkou vyznač rysku, podle které budeš řezat.
Desku uchyť do svěráku na plocho.

Mám nařezány desky v potřebné délce a počtu podle 
nákresu?

Stloukání desek

Stluč desky hřebíky k sobě a na závěr k nim přitluč 
střechu.

Požádej někoho o pomoc, na stloukání desek jsou 
potřeba dva lidé.
Promysli, v jakém pořadí budeš desky stloukat.
Jednu desku ke druhé přitluč dvěma hřebíky asi 
2–3 cm od okraje.
Při přitloukání střechy si pohlídej, aby hřebík nemířil na 
místo, kde už je zatlučený jiný hřebík.

Drží celý hmyzí hotel dobře pohromadě?
Jsou všechny hřebíky zatlučeny do hladka?

Vyplnění a zakrytí pletivem

Přihrádky vyplň vhodným materiálem pro hmyz. 
Podle obrysu hotelu si ustřihni pletivo a přitluč jej. 

Hřebíky s širokou hlavičkou přitluč pletivo po celém 
obvodu domečku i na přihrádky, aby materiál nepro-
padával.
Pokud hotel nebude opřený o stěnu, přitluč pletivo i ze 
zadní strany. 

Je hmyzí hotel dobře vyplněn? 
Drží pletivo po celém obvodu a nikde neodstává?

Plánování a nákres

Na papír nakresli, jak bude hotel vypadat.

Ke všem destičkám napiš rozměry.
Naplánuj, jak bude hotel velký a kolik bude mít 
přihrádek.
Promysli, jak bude vypadat střecha.
Zadní strana se u hmyzího hotelu nevyrábí.

Mám sepsáno, kolik desek budu potřebovat a jak mají 
být dlouhé?

Obroušení desek

Obrus řezné plochy všech desek.

Nejprve brus pilníkem a poté brusným papírem.

Když po deskách přejedu prstem, jsou hladké?

Odměření a přitlučení střešní krytiny

Odměř a ustřihni střešní krytinu. 

Krytinu přilož na stříšku a přitluč ji hřebíky.
Při měření krytiny přidej na každé straně 1 cm navíc, 
aby krytina přesahovala stříšku.
Mezery mezi hřebíky by neměly být větší než 5 cm.

Drží krytina dobře na všech místech a nikde ne-
odstává? 
Přesahuje krytina na všech stranách?

Sluňákov 2021 Pracovní list č. 12bKarty s návodem: HMYZÍ HOTELSluňákov 2021 Pracovní list č. 12bKarty s návodem: HMYZÍ HOTEL
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Sluňákov 2021 Pracovní list č. 12c
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Karty s návodem: HERBÁŘOVÝ LIS



Sluňákov 2021 Pracovní list č. 12c

Realizováno v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716), spolunancovaného Evropskou unií.

Karty s návodem: HERBÁŘOVÝ LIS

Obroušení destiček

Obrus hrany i plochy destiček.

Nejprve pracuj s pilníkem a poté brusným papírem.

Když po destičkách přejedu prstem ze všech stran, 
jsou hladké?

Vrtání děr

Na vyznačených místech vyvrtej otvory skrz destičku.

Vrták musí mít stejný průměr jako šroub, který pak 
použiješ.
Vrtej kolmo a do středu značky.

Překrývají se vyvrtané otvory, když položím destičky 
na sebe?

Spojení destiček šrouby

Spoj obě destičky čtyřmi šrouby a čtyřmi křídlovými 
maticemi.

Pod každý šroub a křídlovou matici vlož podložku 
(celkem osm).
Na šroub navleč podložku a protáhni jej otvorem 
v destičkách. Na šroub navleč druhou podložku 
a našroubuj křídlovou matici.

Jsou destičky spojeny na všech čtyřech místech a drží 
dobře?

Měření a řezání destiček pilou

Pilou uřež destičky potřebné velikosti.

Tužkou vyznač rysku, podle které budeš řezat.

Jsou obě destičky stejně velké?

Naměření míst pro vrtání

Na každé destičce si naměř čtyři místa pro vrtání.

Z papíru vystřihni šablonu, která bude z každé strany 
o 1 cm menší než destička.
Přilož šablonu přesně doprostřed destičky a v rozích 
udělej tužkou značku.

Když šablonu přiložím na destičky znovu, jsou značky 
na správných místech?

Obroušení otvorů

Obrus otvory a jejich okolí brusným papírem.

Smotej si brusný papír do malé ruličky, kterou se 
dostaneš do děr.

Když po okolí děr přejedu prstem, je dřevo hladké?



Sluňákov 2021 Pracovní list č. 12d
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Karty s návodem: PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE
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Karty s návodem: PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE

Výběr dřeva

Uprostřed větve označ tužkou úsek, ve kterém budeš 
vyřezávat.

Vyber si větev o průměru 2–2,5 cm.
Vyber si čerstvé dřevo, je měkčí a snáze se s ním 
pracuje.
Vhodné je dřevo z lípy, lísky nebo břízy.
Zvaž, jestli pro přívěšek využiješ postranní výhonky na 
větvi.

Mám jasno v tom, které místo na větvi budu
vyřezávat?

Vyříznutí vrubu

Vyřízni do větve jeden nebo více vrubů.

V místě středu budoucího vrubu udělej kolmo zářez.
Z jedné strany udělej druhý, tentokrát šikmý zářez 
směrem k prvnímu zářezu.
Aby vznikl vrub zkosený z obou stran, udělej zářez
i z druhé strany.
Vždy řež směrem ke středu vrubu.

Má vrub tvar písmene V? 

Našroubování poutka

Poutko zašroubuj do středu jednoho konce přívěšku.

Na začátku šroubování přitlač, aby se závit dobře chytil 
do dřeva.
Dírku pro šroubování si můžeš předvrtat nebozízkem.
Poutko šroubuj tak dlouho, dokud se celý závit 
neschová do dřeva.

Je celý závit poutka zašroubovaný a drží poutko 
v přívěšku dobře?

Kontrola ostrosti nože

Zkontroluj ostrost nože pomocí roličky z papírů.

Roličku umotej z několika útržků papírové utěrky nebo 
toaletního papíru.
Roličku polož na podložku a zlehka po ní přejeď ostřím 
nože.
Pokud se nůž snadno zařízne do papíru hluboko, je 
dost ostrý.
Roličku druhou rukou přidržuj v bezpečné vzdálenosti.
Ostřím miř kolmo dolů.

Mám dostatečně ostrý nůž nebo jej bude
potřeba nabrousit?

Vyřízni na větvi kroužek a zbav jej kůry.

Nařízni větev po obvodu dvěma liniemi vedle sebe.

Kousek kůry mezi oběma zářezy opatrně sloupni 
nožem.
Při vyřezávání kroužků měj větev opřenou o pevnou 
podložku a pomalu jí otáčej.
Můžeš vyřezat více kroužků.

Je na větvi vyřezaný kroužek a je celý bez kůry?

Odříznutí zbytku větve a zaoblení konců

V místech označených tužkou uřízni pilou konce větve.

Hrany na konci přívěšku zaobli jemnými šikmými řezy 
nožem.
Konce přívěšku můžeš ozdobit jako na obrázku.

Jsou oba konce přívěšku zaoblené?
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Přeložení a sešpendlení látky

Látku přelož napůl lícem dovnitř a sešpendli k sobě.

Pohlídej si, aby na sobě okraje látky dobře seděly.
Použij tři až čtyři špendlíky. 
Špendlíky umísti za sebe vždy doprostřed látky.

Drží špendlíky látku dobře, aby se nehýbala?

Sešívání

Látky sešij k sobě a poté obrať pásek na líc.

Sešij látky na dvou stranách, vynechej jednu krátkou 
stranu.
Použij steh, který dobře ovládáš a je pevný.
Šij asi 1 cm od okraje, aby se látka netřepila.

Nepárá se steh na žádném místě?

Zašití náramku a přišití očka

Zašij náramek a přišij očko na knoík.

Odměř velikost náramku podle ruky a přebytečnou 
látku přehni dovnitř.
Podle velikosti knoíku odměř délku očka a ustřihni 
šňůrku.
Konce šňůrky schovej do náramku a ověř, jestli je očko 
dost velké.
Sešij zahnutou látku se šňůrkami k sobě. 

Drží očko dobře a lze jím provléknout knoík?

Měření a ustřižení látky

Naměř a vystřihni z látky obdélník.

Na látce vyznač obdélník dlouhý 20 cm a široký 10 cm.
Bude-li náramek pro dospělého, je potřeba delší pruh.
Možná ti pomůže si udělat papírovou šablonu  –  střih.

Mám rovně ustřižený obdélník potřebné velikosti?

Navléknutí nitě a vytvoření uzlíku

Ustřihni si nit, navlékni ji do jehly a na konci nitě udělej 
uzlík.

Pokud se konec nitě třepí a špatně se navléká, 
zastřihni jej znovu nebo navlhči. 

Je nit navlečena dost daleko, aby se nevysmekla 
z jehly?
Je uzlík dost velký, aby se v látce udržel?

Přišití knoflíku a naplnění bylinkami

Přišij knoík a pak náramek naplň bylinkami.

Knoík přišij na již sešitou krátkou stranu náramku.
Nit protáhni látkou a knoíkem alespoň desetkrát.
Při sypání bylinek do náramku ti pomůže trychtýř.
Náramek nevyplňuj až úplně po okraj.

Drží knoík dobře? 
Je náramek vyplněný bylinkami?
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Navázání osnovy

Na kartonu vytvoř osnovu pro tkaní.

Přes nástřihy na kartonu omotej nit střídavě z jedné 
strany na druhou.
Použij bavlněnou přízi – je pevnější a méně se trhá než 
třeba vlna.
Začátek a konec nitě přilep lepicí páskou, aby dobře 
držel.

Je osnovní nit provlečena všemi nastřiženými otvory 
a dobře drží?

Střídavé tkaní a dotahování

Pokračuj v provlékání stále tam a zpět a utkanou část 
průběžně dotahuj.

Přízi provlékej osnovou střídavě pod a nad nitěmi, 
vždy naopak než v předchozím řádku.
Vždy po dvou řádcích utkanou přízi přitlač k ostatním 
řádkům, aby mezi nimi nebyly mezery.
Pro přitlačení utkaných řádků můžeš použít tužku jako 
na obrázku (nebo třeba pravítko).

Jsou utkané řádky pravidelné a jsou těsně u sebe bez 
mezer?

Ukončení tkaní a svázání osnov

Až budeš mít utkanou potřebnou délku, ukonči tkaní 
a svaž osnovní nitě.

Rozstřihni osnovu z druhé strany kartonu a vyvleč nitě 
z nástřihů.
Svaž vždy dvě sousední nitě k sobě.
Přivaž k nitím také začátek a konec příze.
Nitě svazuj vždy co nejblíže poslednímu utkanému 
řádku.
Po svázání sousedních nití spleť na obou stranách 
všechny nitě do copánku. 

Jsou všechny nitě svázány a spleteny na obou
 stranách?

Nachystání kartonu

Přichystej si karton a udělej do něj nástřihy.

Naměř a ustřihni si karton široký 10–15 cm a dlouhý asi 
30 cm (asi o 10 cm delší než potřebuješ dlouhý 
náramek).
Na kratších stranách karton asi 2 cm před koncem 
zahni.
V obou ohybech pravítkem naměř a tužkou označ 
místa pro nástřihy vzdálené od sebe asi 0,5 cm.
Nástřihů udělej 5 až 10 podle toho, jak široký náramek 
chceš udělat.

Je na obou kratších stranách kartonu stejný
počet nástřihů?

Ustřižení příze a začátek tkaní

Provlékej přízi osnovou na kartonu z jedné strany na 
druhou střídavě pod nití a nad nití.

Ustřihni si dlouhý kus příze (můžeš použít vlnu, 
bavlnky, stužky, bužírky apod.).
Na začátku upevni přízi do prvního nástřihu na 
kartonu. 
Máš-li tenkou přízi, můžeš ji navléct do jehly 
nebo spínacího špendlíku, aby se ti lépe protahovala 
osnovou. Lze také použít člunek.

Je příze provlečena střídavě nad a pod všemi
 nitěmi jako na obrázku?

Navázání příze a přidání rolniček

Průběžně přidávej rolničky a navazuj novou přízi.

Po dokončení některých řádků navlékni na přízi 
rolničku a pokračuj v tkaní dalšího řádku.
Když ti dojde příze, navaž si na její konec uzlíkem 
novou přízi.
Při tkaní uzlík schovej mezi řádky.
Můžeš si navázat stejnou barvu příze nebo pokračovat 
jinou barvou a vytvořit tak vzor.

Je nová příze pevně navázána a uzlík schovaný?
Jsou na náramku navlečeny rolničky?
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Příprava drátu

Naměř si dostatečně dlouhý drát a uštípni jej kleštěmi.

Osvědčil se drát třikrát delší než klacík.

Mám nachystaný drát potřebné délky?

Omotání drátu a navlékání korálků

Drát s korálky omotej kolem klacíku.

Drát kolem klacíku omotávej rukou do tvaru roz-
volněné spirály.
Na drát průběžně navlékej korálky
Korálky si při práci nasypej do mističky nebo na 
lcovou podložku, aby se nerozkutálely.

Mám spirálovitě obmotaný klacík a zdobí jej korálky?

Zakončení práce

Vytvořený tvar uzavři, obmotej drát kolem klacíku 
a uštípni.

Drát v místě zakončení tvaru uzavři opět pevným 
stočením dvou drátů k sobě.  
Konec drátu pomocí kleští přitiskni pevně ke klacíku.

Drží vytvořený drátěný tvar pevně na klacíku
a neodstává konec drátu ostře ven?

Příprava klacíku

Pomocí zahradnických kleští si uštípni proutek či klacík 
potřebné délky.

Vyber klacík tlustý asi jako prst. 
Zahradnické kleště drž v obou rukách a silně je stiskni 
k sobě, čepelemi kolmo ke klacíku.
Klacík uštípni rovně na obou koncích.

Mám nachystaný klacík potřebné velikosti a jsou oba 
jeho konce hladce uštípnuté?

Připevnění drátu ke klacíku

Drát připevni k jednomu konci klacíku.

Začátek drátu obtoč kolem konce klacíku.
Pevně stoč dva dráty k sobě tak, že oba najednou 
stiskneš mezi špičky čelistí kleští a třikrát otočíš 
dokola.
Konec drátu kleštěmi přitlač k delšímu drátu tak, aby 
vůbec neodstával.

Drží drát pevně na spodním konci klacíku a neodstává 
jeho konec ostře ven?

Vytvoření a ozdobení tvaru na vrcholu

Drát na vrcholu klacíku vytvaruj a ozdob jej korálky.

Při tvarování můžeš využít vykrajovátko.
Velikost tvaru ovlivní velikost vyfukovaných bublin.
Korálky navlékej průběžně, přes záhyby tvaru již nelze 
korálky přesouvat.

Je na vrcholu klacíku tvar ozdobený korálky?


