ANDĚLSKÉ VÁNOČNÍ DEKORACE
K vánoční atmosféře andílci neodmyslitelně patří.
Podívejte se, jak si snadno udělat svého andělíčka strážníčka,
jeden ze symbolů Vánoc.

1. VÁNOČNÍ ANDĚL Z PAPÍRU
Výroba této dekorace vánočního andílka
vám nezabere víc, než pět minut. Vyrobte jich rovnou
několik a pověste je na vánoční stromeček!

Co budete potřebovat:
•
•
•
•
•

Bílý karton
Strukturovaný karton tělové barvy
Nůžky
Lepidlo
Kružítko nebo mísu na obkreslení

Postup:
1. Pomocí kružítka nebo misky vytvořte kolo
na bílém kartonu. Kolem dokola nakreslete obloučky a vystřihněte.
2. Rozstřihněte kolo na tři části dle obrázku výše.
3. Prostřední část tvoří tělo a boční části křídla. Poskládejte jednotlivé části na sebe tak,
aby bylo tělo dole. Všechny části slepte.
4. Vystřihněte kulatý obličej z béžového kartonu a přilepte.
5. Otočte andílka tělem nahoru.
6. Pokud preferujete minimalistický styl, nechte andílka tak, jak je. Kdo chce, může mu
přimalovat obličej.

2. VÁNOČNÍ ANDĚLÉ
NA STŮL
Co budete potřebovat:
•
•
•

Papírové tácky
Děrovačku nebo ozdobnou raznici
na papír
Nůžky

Postup:
1. Nakreslete a vystřihněte horní část
těla andělíčka doprostřed
papírového tácku dle návodu výše.
Můžete použít následující šablonku :
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2. Po celém obvodu tácku udělejte děrovačkou
nebo raznicí dírky v pravidelném rozestupu.
3. Nyní je třeba vytvořit zástřihy na spojení křídelna jedné straně nastřihněte tácek z vnitřní a
na druhé z vnější strany (viz obrázek).
4. Nástřihy do sebe zasuňte tak, aby se křídla
ocitla vzadu za tělem andílka.
5. Hotového anděla můžete dle libosti dozdobit,
nebo jej použít jako jmenovku na sváteční stůl.
V tom případě na něj zepředu přilepte cedulku
se jménem hosta.

3. VÁNOČNÍ SVÍTÍCÍ ANDĚLÉ
Nahraďte obyčejná světýlka v oknech či na stromečku a zkuste letos světelný řetěz použít trochu
jinak.
Vyrobte si andílka ze zavařovací skleničky a postavte jej na okno. Originální svítící
andělíček prosvětlí dlouhé zimní večery.

Co budete potřebovat:
•
•
•
•
•

zavařovací sklenice s víkem (dle velikosti světelného řetězu)
světelný řetěz (ideálně světýlka s napájením na baterie)
zlatý papír
drátek omotaný zlatými štětinkami (koupíte v
kreativních potřebách)
nůžky, tužku, lepicí tavnou pistoli

Postup:
1. Na zlatý papír nakreslete obrys spojených křídel a
vystřihněte.
2. Tavnou pistolí nalepte křídla na zavařovací sklenici.
3. Z štětinkového drátku vytvořte kolečko, konce
spojte a přehněte směrem dolů (viz obrázek).
4. Svatozář z drátku přilepte a víčko zavařovací
sklenice
5. Vložte světelný řetěz do sklenice, rozsviťte jej a
zavřete víko.
Nejlépe budou vypadat andílci s teple bílým světelným
řetězem.
Pokud zvolíte velkou zavařovací sklenici, můžete
použít i světelný řetěz s háčkovanými kuličkami.

