
                 

          

 
1. VÁNOČNÍ HVĚZDY  

        Z DŘEVĚNÝCH KOLÍČKŮ 

 
I takový obyčejný domácí pomocník, jako jsou dřevěné 
kolíčky na prádlo, se dá proměnit v nádherné vánoční 
dekorace. Hvězd není o Vánocích nikdy dost – ať už jimi 
ozdobíte stromeček, nebo je zavěsíte na okno apod.  
 

• Na spojování kolíčků použijte třeba lepidlo 
Herkules nebo je slepujte pomocí tavné pistole – tady ale 
opatrně, je to sice rychlé, ale dávkujte jen velmi tenkou 
vrstvu, aby k sobě kolíčky dobře přilnuly a lepidlo nikde po 
straně nevytékalo.  

• Pokud chcete mít závěsné dekorace, nezapomeňte mezi 
dva kolíčky před slepením vložit kousek nejlépe tenkého 
jutového provázku. 

• Hotové hvězdy můžete nechat přírodní, nebo je natřít 
akrylovou barvou či přestříkat barvou ve spreji (seženete od 
70 Kč). Nebojte se ani použití mořidla, zvlášť pokud se vám 
hodí více rustikální vzhled dekorací. 

• Krásně také vypadají vrstvené hvězdy, na kterých 
zkombinujete dvě velikosti kolíčků. Na střed hvězdy přilepte 
výrazný knoflík, malou filcovou či dřevěnou ozdobičku nebo 
jinou správně vánoční dekoraci podle své fantazie. 

• Ani drátěné „pružiny“ z kolíčků nevyhazujte, jejich 
pospojováním vytvoříte další hvězdičky, jak se můžete 
přesvědčit v kolíčkových tipech níže. 

 

 
 

2. VÁNOČNÍ DEKORACE  

        Z POLYSTYRÉNOVÝCH KOULÍ 

 
Vybavte se zásobou polystyrenových kouliček o průměru 
cca 10 cm - pořídíte je přibližně za 20 korun a můžete z nich 
snadno vytvořit originální ozdoby na stromeček, figurky 
nebo závěsné dekorace. 
 

1. Nádherné, a přitom tak snadné!  
           Vybranou látku si nastříhejte na čtverce a každou  
           kouli do ní zabalte jako do ranečku.  
           Stačí jen převázat stužkou a dozdobit podle libosti ! 
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2. Tyhle nádherné kouličky jsou opravdu skoro bez 
práce. Stačí přestříkat sněhovým sprejem, připevnit 
poutko a pomocí tavné pistole přilepit pár přírodních 
přízdob. 

 
 

3. Kouli můžete hladce oblepit  
     i proužky látky, spoje pak    
     po   obvodu snadno 
     zamaskujete  režným    
     provázkem. 

 
 
 
 

4. A pořádné klubko jutového provázku využijete i na 
tyto kouličky. Nádherné jsou i bez barev, jen v čistě 
přírodním provedení. 

 
 
 
        Kouličkám sluší i pletený      
          kabátek.  
          Klidně na něj zužitkujte 
          starý nepoužívaný svetr. 
 
            
 

 
 
 

5. Stačí jutový provázek a kousek krajky, 
kterými koule obmotáte, a krásné rustikální 
ozdoby jsou na světě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Polystyrenovou kouli využijete také na 
veselé sněhulákové dekorace. Před 
použitím můžete koule přestříkat 
umělým sněhem nebo bílým třpytivým 
sprejem. 
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3. VÁNOČNÍ DEKORACE  

        ZE ŠIŠEK 

 
        Vánoce se kvapem blíží – takže až půjdete s rodinou na nedělní procházku,  
        posbírejte cestou kdejakou šišku.  
        Inspirujte se následujícími náměty : 
 

7. Něžné dekorace na stůl nebo parapet 
vytvoříte ze šišek snadno.  

 

Stačí lepidlo a spousta korálků nebo 
zelený akrylový sprej a trochu bílé 
barvy na ‚zasněžení‘. 
  
Usazené do mechového hnízdečka 
vypadají šiškové ministromečky 
obzvlášť skvěle.  

 
 
 

 

 

8. Vánoční věnec – nebo dekoraci v bytě 
oživí vtipné sovičky.  

 

Na špičku hodně otevřené borové 
šišky usaďte malinkatou čepičku, 
přilepte papírové oči a křídla ze zbytků 
látek. 

 
 
 
 
  

 

9. Parta roztomilých vánočních 
sobů, kterými zkrášlíte 
stromeček či venkovní 
dekorace. 

       Použijte buď koupené nalepovací     
       oči, nebo je vystřihněte z kartonu.  
       Paroží je z klacíků a uši z kousku  
       fleecu, filcu či kůže.   
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10. Ze šišek vytvoříte i krásnou přírodní 

vánoční girlandu.  
 
Polovinu šišek přestříkejte bílým 
sprejem (nemusíte je zcela přebarvit), 
druhé půlce ozdobte špičku korálkem a 
pak všechny přilepte tavnou pistolí na 
režný provázek.  
 
 
 
 

 

4. NETRADIČNÍ DÁREK –  

           MANDARINKOVÝ VĚNEC 
         

Chystáte se na předvánoční návštěvu  
a nechcete přijít s prázdnou?  
Jdete s dětmi za babičkou a dědečkem?  
Pak můžete připravit takhle originálně  
zabalenou malou pozornost !  
 
Co potřebujeme : 

 

• Celofán (buď čistý průhledný, nebo s 
jemným potiskem),  

• 7 a více mandarinek (podle velikosti 
věnce, vždy lichý počet),  

• tenkou stužku ve vánoční barvě  

• větší ozdobnou mašli 
 
      Pracovní postup : 

 

1.  Rozviňte pruh celofánu tak, aby se    
     na něj s rozestupy vešly   
     vyskládané všechny mandarinky  
     a ještě vám zbyl na konci dostatek  
     volného místa. 
  
2.  Pak celofán podélně zarolujte a  
     zabalte mandarinky do tunelu.  
 

3.  Tenkou mašličkou stáhněte    
     celofán mezi mandarinkami i na  
     obou koncích. 
 
4.  Hotový „buřtíkatý“ pás stočte  
     do kruhu, konce k sobě svažte  
     a ozdobte velkou mašlí.                           ___________________________________ 

 


