
Chrpa z vlny 

• Na výrobu této květiny potřebujete vlnu, plyšový drátek (prodává se ve 

výtvarných potřebách, ptejte se třeba po drátech na čištění dýmek), vidličku a 

nůžky. 

• Plyšový drátek představuje stonek, z nějž váš fialový nebo jakkoliv jinak 

barevný květ vyroste. K drátku uzlíkem připevněte vlnu asi tak palec pod 

koncem a dobře utáhněte. 

• Za pomoci vidličky obmotejte drátek tak, aby vzniklo několik oček a aby konec 

drátku zůstal neobmotaný. Tento konec bude následně fungovat jako jištění 

oček. Velikost a huňatost květu závisí na množství oček, která vytvoříte. Čím 

víc oček, tím bohatší květ. 

• Toto zajištění vytvoříte tak, že přesahující drátek ohnete kolem volných oček a 

obmotáte kolem stonku. 

• Když je váš květ zajištěn, vyjměte vidličku a volná očka přestřihněte. Vidličkou 

pak květ můžete načechrat a nůžkami zastřihnout do požadovaného tvaru. A 

chrpa je na světě. 



 

Zalíbila-li se vám tato technika, můžete se pustit do náročnější pampelišky. 
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Nebo rovnou do kuřátek. 
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Tulipány z kartonů od vajec 

• Tyto květiny rozkvetou za přítomnosti vajíčkového kartonu, špejle, 

temperových barev, tavné pistole a korálků. 

• Kartony rozstříhejte na jednotlivé kalíšky tak, aby vznikly čtyřcípé mističky. 

• Tyto mističky oživte temperami podle libosti a nechte dobře zaschnout. 

• Mezitím si ze špejlí, papíru a barev připravte stonky. Zelené stonky tulipánů 

opatřete za pomoci tavné pistole nebo lepidla papírovými listy. Horní část 

ovšem zanechejte holou, aby bylo možné květy na stonky nasadit. 

• Do zaschlých květů nůžkami utvořte díru a květy na ně navlékněte. Zafixujte 

tavnou pistolí. 

• Na vršíčku stonku vytvořte z korálků za pomoci tavné pistole bliznu. Takovéto 

tulipánky jsou zcela antialergenní a 100% vyráběné s láskou. 

https://www.hb.cz/wp-content/uploads/2019/03/kure.jpg


 

Z vajíčkových kartónů lze vytvářet i další květinové variace. Inspirujte se ve 

fotogalerii. 
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Pozvěte si přírodu domů 

Nejlepším překvapením zvlášť pro malé děti je jarní osení. Když jej zasadíte do hlíny, 

za pár dní dětem ukáže sílu přírody v přímém přenosu. Místo tradičních kelímků od 

margarínu nebo plastových tácků, kam osení sázely naše generace, letos můžete 

s dětmi vyrobit ekologické a veselé květináčky třeba z vajíčkových skořápek, které 

zbydou po snídani. Stačí jen vajíčko opatrně otevřít, omýt, ozdobit dle nálady, naplnit 

trochou zeminy a semínky a po pořádné zálivce sledovat, jak vašim vajíčkovým 

hlavám roste zelený účes. Jak přesně to myslíme, objevíte v přiloženém videu, vedle 

spousty dalších skvělých jarních nápadů na výrobky. Tak hurá do toho! 
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