
8 | Veniec z  alobalu88 | VeV niniece  z aalobabalulu

Veniec 
z alobalu
Čo budeme 
potrebovať:
alobal

polystyrénový korpus

bielu akrylovú farbu (postačí 
Latex)

štetec

tavnú pištoľ

čiastočne usušené menšie 
ruže

špajľu

farebné lyko

širšiu čipku 

drevený lopár
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1  Pripravíme si alobal, ktorý najskôr natrháme 
na rôzne veľké kusy a vyformujeme z nich väčšie gule 
tak, aby matná strana smerovala von (farbí sa lepšie 
ako tá lesklá).

2 Alobalové gule prstami rovnomerne postláčame 
do malých guliek – snažíme sa ich vytvoriť čo najtvrd-
šie a v rôznych veľkostiach. 

3 Hotové guľky ukladáme postupne na drevený lopár 
(na inom sa alobal kĺže), dlaňou na ne jemne tlačí-
me a krúživými pohybmi ich na doske vyhladzujeme. 
Môžeme ich tak urobiť celkom hladké alebo im nechať 
slabú štruktúru. 

4 Hotové guľky nalepíme na polystyrénový korpus 
čo najtesnejšie vedľa seba. Lepšie je pracovať s guľka-
mi rôznych veľkostí, veniec bude vyzerať zaujímavejšie.

11 PPP iririprrpravavavííímímmeee isi allobabaallllll kkkkkkto ýrýýrýýýrýýrýr n jjjajsksksskôôr n tat hrháámee

2 AAllobbalolooloo évév gg lulule prprststami roovnnomomerernene poss lltltláčáčáčamameee

3 HHotovvvvééé guľkkľkkkyy kuklladádámem pppposo tutuututuuuupnne nana dddrerevevenýný llopoppopopááráááár

4 HHHototovovééééé gugugguľľkľkľkkky nnalllelelepípípípíímmmeme nnnnaa pop llyylystsstyrrééénénéé ovo ýýý kkkok rprpususs
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5 Nalepené guľky natrieme bielou farbou. Necháme 
ich zaschnúť a podľa potreby náter opakujeme dokiaľ 
alobal dokonale nezakryjeme. 

6 Pomocou špajle vtesnáme do medzier medzi guľ-
kami čiastočne usušené okvetné lístky z ruží. Musia 
byť ešte ohybné – úplne suché lístky by sa rozdrobili. 

7 Na vybrané miesta pomocou tavnej pištole prilepí-
me i celé suché ruže a zelené listy. 

8 Hotový veniec dozdobíme lykom v zodpovedajú-
cich farbách a v hornej časti uviažeme čipku na zave-
senie. 

7 NNa vybbbbrbrbrana éé imiesta pomocccouoouou tttavnejj ipipppišštštšt lolo eee pprprprpriliililepe íí

88 HHototovovýý veeniniecec dddozzdodddoddod bíbbímmee lll kkykomm vv zzzz doddododododpopopoopovevevv ddajúúújúúú

5 NN lalepenéé guľkľky naatrieme bbiei llou ffa brbou NNe hchááme

66 PPomomocouuouu ššššpapa ljljleee vtvtv eese náánámeme dddoo meddziier memeddzdziiii guguľľľľ
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Elegantný 
veniec 
z telefónneho 
zoznamu
Čo budeme potrebovať:
telefónny zoznam

polystyrénový korpus

lepiacu pásku

nožnice

obyčajnú ceruzku

tavnú pištoľ

papierový obal z vajíčok alebo krabicu 
od topánok 

akrylové farby (bielu, hnedú a fialovú)

dve kovové formičky v tvare srdca

štetce

tenké biele šnúrky

väčšie biele perličky

hnedé a fialové koráliky 

tenkú čiernu liehovú fixku



12 | Elegantný veniec z  telefónneho zoznamu1111122222 ||||| ElElElElegegee anananantntntntntnnnýýýýýýýýý vevevevevevv nnninnnnn ececccecccc zzzzzzzz tttttttteleleleellelelefefefefeefeffónónónónónónónnónó nenenenenenenenehohohohohohhoho zzzzzzzzzozozozozzozoznanananan mumumumuum

1 Z telefónneho zoznamu vytrháme strany. Snažíme 
sa vybrať také, na ktorých nie sú farebné reklamy, ale 
len čierny text. Ak sa vám to nepodarí, bude treba pre-
trieť farebné miesta viackrát farbou. 

2 Jednotlivé strany po dĺžke zmotáme do väčších 
rúrok. 

3 Každú vytvorenú rúrku stlačíme rukou na podlož-
ke a okraje uhladíme. Mal by vzniknúť asi 5 cm širo-
ký pásik (placka), ktorý opäť podľa obrázku stočíme. 

4 Koniec prilepíme lepiacou páskou alebo tavnou piš-
toľou tak, aby sa papier nemohol rozbaliť. 

5 Vytvorenú rúrku prestrihneme na dve polovice. 

6 Hneď ako máme rúrok dostatočné množstvo, nale-
píme ich tavnou pištoľou tesne vedľa seba na korpus. 

2 JJJJededdededededednnonononoon lttltltttltt ivivéééééé ststtstststrararanynynynynyny ppppoooo ĺdĺdĺdĺĺdĺdĺddĺĺd žkžkžkžžkžkžkžkeeeee zmmmmmmotttttááámááámá eeee ddddodood vväččäččäčččäčšíšíšíššíš hhhhchchhh

3 KKKK žžažažžža dúdúddddúdúú vvvytytytytytyty vovovoorerereree úúúnúnúúúúnúú rrúúúúúúrúú kukukukuuu sss lltltltltltltltlačačaa ííme rukkouuuuu nanananana ppp dddodododlllolololoožžžžžžžž

44 KKKonononononononiiieieieieccc prp ililepeppepímíímímímímímímme llllelelepipipipipp acaacaccouououuouou ppásáááásááskkokokokokokouuuuu allalalalalalebbebebebebbebbooo ttatatatataavnvnvnvvv ouu ppppišišišišiši

5 VVVVVVytytytytyttvov rerere úúnúnúnnn rúrúrúrúúrúrúúrú kukukukukukuku pppprerereee tstststttririhhhhnhnnhnhnemmmmmmeeeeee nannaann ddddddddve p lololovvici e

6 HHHHHHnennneneďďďďďďďď kkkakkkooo ámámámáámámámememmmeme rrrúúúrúrúr kkkkokokokok dddddddddososooso ttattotoočnčččnččnčnnčnééééééé mnmmnmmmnmn žožžžožžžžsttsttstts vvvovov nan llel

11 ZZZZZZ tttt llelelee feffeffóóónóóó nenennnnnn hhhhhohohho zzozozoznanaaaamumumumumu vvvytttytyttty rhrhhrhrhrhááámámámámámámee ttstraraanynyny SSnSSSnSSnSnS žažžžaažaa ííímímmmmeee
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7  Vyrobený základ venca natrieme bielou akry-
lovou farbou. Nie je potrebné zakryť farbou celý 
povrch papiera, stačí vytvoriť jemnú patinu. Necháme 
zaschnúť.

8 Potom natrieme základ venca hnedou farbou – nane-
sieme ju veľmi zľahka a zvýrazníme len vystúpené miesta 
rúrok. Na jednej strane venca nanesieme farby viac – 
bude to pôsobiť atraktívnejšie. Necháme zaschnúť. 

9 Potom ešte na polovicu venca nanesieme fialovú 
farbu – opäť len zľahka, aby sa zafarbili len vystúpené 
okraje rúrok. Necháme zaschnúť.

a Pripravíme si papierový obal z vajíčok alebo krabicu 
od topánok a povrch jemne potrieme zvolenou farbou 
(v našom prípade fialovou). Po zaschnutí si z druhej 
strany obyčajnou ceruzkou predkreslíme srdiečka, kto-
ré potom vystrihneme. 

s Tenkou čiernou fixkou ozdobíme srdiečka drob-
nými čiarkami a bodkami. Na väčšie biele koráliky 
nakreslíme malú špirálu. 

 Kovové formičky natrieme bielou farbou a nechá-
me zaschnúť. 

77 VVVVVyyryrrrobbobobbobbo ennenenennnnýýýýýýýýýý ááázázázáz kklklkllklkkkk adadadaadaa vvvveneneee ccaa nnnnattatatatriirirriememmmee bibibibiellelellouoouououoou aaaakkrkrryy

8PPotom nat iriiiiiiiiiemememmemme záázázákllklklkl dddadadaddadd vvvvvvenenenenennnccaaaa hhhhhhhhhhnnnedodoouuu ffafaf brbbbrbouuou nnnananannee

9 P t štštštšt p lll iiiii i fififii llll úúúú

a PPPPPPP iririprprrraaavava íímmímee sisiiisi pppapappapapieieii rororooovývývývý obbbabaalll zz vaaajíjíčoččočokkkk allall bbbebeboo kkrkrk babbbababicici uuu
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f Potom na nich fialovou a hnedou farbou vytvo-
ríme patinu: štetec namočíme do farby len zľahka 
a pred nanesením na predmet ho utrieme do handrič-
ky. Netlačíme na ne.

g Okolo venca omotáme tenkú bielu šnúrku a tavnou 
pištoľou nalepíme na vybrané miesta koráliky a per-
ličky.

h Nakoniec prilepíme srdiečka z papiera a natreté for-
mičky. 

ff PPPPPP ttotototototomomm nnnaaaaaa iiiiniinini hhhhcchh fffffffffiiiiiaiaiiaaaalllllololooloovvvovoouuuuuu aaaaaa hhhnhnhnhnhnhhnh ddedededededdeddououoououoo fffffffararararararbbbbbobobobobobouuuuuuuu vyvvvyyvvyyttttttvtvtvtvoo-o-oo gg OOOkkkkokokkokokokollllololol venccacaa oooommomomomm tátátátátátámemememmemem tttteennenenne kúúúkúkúkú bbbbbbbbbieiieieieieelllulluuluu šššššššnúnúnúnúnúnúnúú krkkkkkrkkrkkuuuuuu aa ttavnvnnvnnvv ououououuo
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Morský 
veniec 
z kovových 
viečok 
Čo budeme 
potrebovať:
polystyrénový korpus

kovové viečka od piva, 
limonád alebo minerálok

tavnú pištoľ

akrylové farby (modrú, bielu, 
hnedú)

štetce

handričku

šnúru na bielizeň a tenkú 
šnúrku v prírodnom odtieni

nožnice

morské hviezdice, mušle alebo 
ulity 

drobné biele kamienky
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1 Pomocou tavnej pištole nalepíme na polystyrénový 
korpus kovové viečka. Začneme základný rad v hornej 
časti a pokračujeme ďalšími radmi smerom dovnútra 
i von. Viečka sa snažíme lepiť čo najtesnejšie vedľa seba 
a pištoľ rozohriať na najvyššiu možnú teplotu. 

2 Hneď ako je celá plocha korpusu zaplnená, nale-
píme viečka ešte na medzery, ktoré na niektorých 
miestach vznikli. 

3 Štetcom natrieme základ venca modrou akrylovou 
farbou a necháme zaschnúť. Postup podľa potreby opa-
kujeme. 

4 Následne nanesieme na časť základu venca svet-
lomodrú farbu, ktorú si vopred namiešame z bielej 
a tmavomodrej; ďalšiu časť natrieme bielou farbou. 

5  Hneď ako sú farby suché, môžeme pokračovať 
v patinovaní venca, ktoré spočíva v nanášaní kontrast-
ných farieb cez seba: na svetlomodrý základ najskôr 
nanesieme tmavomodrú a bielu farbu, na biely zák-
lad potom obidve modré. Farby nanášame zľahka, aby 
pod nimi pôvodná farba presvitala. Pri práci nanesie-
me na štetec iba malé množstvo farby, ktorú potom 
o viečka iba otrieme – tým sa zvýrazní štruktúra pred-
chádzajúcich ťahov. 

6 Na tmavomodrý základ nanesieme svetlomodrú 
a bielu farbu. 

22 HHHHHHHneneneneďďďďďďďď kkkakakoo jjjjeejj c llllelááááááá plllplplplocococcchhhhhhahahhh kkoorrpppppupusssu zzapappplllnlnennnááá n llalalleee
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44 NNNNááásásllleledddndneee nan nenesisisisisiss emememememeeme nnaa čččččasťť ázáklkl daduuu vvev ncaa svet

5 HHHHHneneneďďďďďď kkkkakkkakkko úússús ffffararbbbybb sssssucu héhéhéhé ôôômômômôžžžežežemmeme ppp kokokraračččoč vav ťťť
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7 Po zaschnutí farieb vytvoríme na venci ešte tma-
vohnedú patinu, pričom postupujeme rovnako ako 
v predchádzajúcich bodoch. 

8 Nakoniec veniec ešte zvýrazníme svetlohnedou 
patinou, ktorú si namiešame z hnedej a bielej. 

9 Na nafarbený základ venca nalepíme tavnou pišto-
ľou drobné biele kamienky. 

a Medzi jednotlivými viečkami prepletáme prírodnú 
šnúrku, ktorú postupne fixujeme tavnou pištoľou. Zo 
zvyšku zapletieme vrkoč. 

s Vrkoče vyrobíme i zo šnúry na bielizeň. Ich kon-
ce necháme dlhšie a nestriháme ich, šnúru iba rozple-
tieme. 

 Hotové vrkoče nalepíme na veniec a konce nechá-
me voľne visieť dolu. 

f Na záver nalepíme na veniec morské hviezdice, 
mušle alebo ulity.
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