
16 Inšpirácií ako vytvoriť jarné dekorácie a predmety 
Tento Ebook je o inšpiráciách z iných webových stránok, ako vytvoriť jarné dekorácie 

a predmety z rozličných materiálov, za použitia pestrých kreatívnych techník tvorenia. 

 

vytvorila 

PETRA KOBOLKOVÁ 

Tvorivá dušička, zakladateľka internetovej stránky  www.tvorimslaskou.sk 

 

©2018 

http://www.tvorimslaskou.sk/


Obsah 

ÚVOD .................................................................................................... 3 

1. MAREC ............................................................................................ 5 

1.1. Obal na knihu ...................................................................................................................................................................................................... 6 

1.2. Drôtikované vajíčka pre šibačov ......................................................................................................................................................................... 8 

1.3. Jednoduchý zajačik .............................................................................................................................................................................................. 9 

1.4. Háčkovaný košík z jutového špagátu ................................................................................................................................................................ 10 

1.5. Motýlia stena .................................................................................................................................................................................................... 11 

1.6. Plstené vajíčka – dve varianty ........................................................................................................................................................................... 12 

2. APRÍL ............................................................................................ 14 

2.1.  Veľkonočný obrus na stôl ................................................................................................................................................................................. 15 

2.2. Zdobenie okna ................................................................................................................................................................................................... 16 

2.3. Jarný veniec na dvere so zlatým dažďom ......................................................................................................................................................... 17 

2.4. Hravé kvetináče na bylinky ............................................................................................................................................................................... 18 

2.5. Jarný strom z kartónu do izby ........................................................................................................................................................................... 19 

3. MÁJ ............................................................................................... 20 

3.1. Predsieň plná kvetiniek ..................................................................................................................................................................................... 21 

3.2. Vtáčia búdka ...................................................................................................................................................................................................... 22 

3.3. Kvetinové zrkadlo do kúpeľne ........................................................................................................................................................................... 23 

3.4. Závesný držiak na kvetináč vytvorený makramé technikou ............................................................................................................................. 24 

3.5. Šité tulipány do vázy ......................................................................................................................................................................................... 26 

4. ZÁVEREČNÉ SLOVÁ ....................................................................... 27 

 



PETRA KOBOLKOVÁ 16 SPÔSOBOV AKO VYTVORIŤ JARNÉ DEKORÁCIE 

  
 

  

WWW.TVORIMSLASKOU.SK  3 

 

ÚVOD 

Tento Ebook som napísala ako prvý zo série 4 Ebookov ktorých výsledkom má byť 52 postupov na tvorenie počas celého roka. Rozhodla som sa 

takýmto spôsobom rozširovať povedomie vás čitateľov o ďalších (pre mňa) zaujímavých nápadov na tvorbu. Verím, že vám tento Ebook prinesie 

mnoho inšpirácií a chuť do ďalšieho tvorenia. Tiež  by ste mali vďaka nemu ušetriť mnoho času prehľadávaním internetových stránok pri hľadaní 

ďalších inšpirácií. 

 

Ebook je rozdelený do troch kapitol Marec, Apríl, Máj. V každej z tejto kapitol nájdete 5-6 nápadov na to, čo aktuálne môžete vytvoriť. Snažila som 

sa text a nápady prispôsobovať aktuálnemu ročnému obdobiu a jednotlivým mesiacom. 

 

Nezabudnite si stiahnuť aj Bonusový Ebook: Makety k Ebooku o tvorení jarných dekorácií. Tento bonusový Ebook som pre vás tiež vytvorila 

z dôvodu, aby ste si v prvom rade ušetrili čas s hľadaním informácií a aby ste sa rovno mohli pustiť do samotnej tvorby. 

 

Niečo o mne 

Volám sa Petra Kobolková. Som mladá žena, ktorá sa veľmi rada venuje tvoreniu. Od malička som inklinovala k vymýšľaniu rozličných nápadov. 

Pamätám sa, ako sme si raz mali ušiť bábku na ruku na hodinách výtvarnej výchovy. Doma som ju ešte poctivo dokončovala. Navliekala som jej 

nekonečne veľa vlasov na hlavičku. Bola krásna a mala úžasne husté vlasy. Keď som ju doniesla naspäť do školy pani učiteľka ma pokarhala, že som 

určite podvádzala a bábku mi šila mamina. Neverila mi, že to bola naozaj moja práca. 

http://www.tvorimslaskou.sk/
http://tvorimslaskou.sk/ebooky-zdarma/
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O niečo neskôr som sa učila paličkovú čipku na hodinách pestovateľskej výchovy. Mali sme na výber, buď pestujeme alebo paličkujeme. Musím sa 

priznať už si z toho paličkovania nič nepamätám, ale bola som jediná v triede, ktorá sa tomu venovala. 

 

Počas vysokej školy som vytvorila mnoho pekných vecí, na ktoré som hrdá. Jednou z nich bol napríklad obraz z fotiek z výletov s ocinom ako darček 

pre neho k 50. –tke. Dnes ma obraz vystavený na stene a rád sa na neho díva. Ďalej som sa tiež naučila háčkovať podľa youtube videí. Háčkovala 

som najmä hračky, no skúsila som si aj rukavice, či čiapku. 

 

Teraz pracujem. Venujem sa najmä tvoreniu s ľuďmi s postihnutím. Denne hľadám nové a nové nápady na tvorenie. Je to moja práca, ale aj záľuba. 

Možno aj preto vznikol tento Ebook, hľadala som nové nápady na tvorbu a všímala som si, že mi to zaberá veľmi veľa času. 

 

Šírenie tohto dokumentu 

Tento dokument vznikol na základe mojich skúsenosti s handmade tvorbou. Nájdete v ňom inšpirácie, ktoré by vám mali pomôcť skrášliť vaše 

domovy. Uvádzam tu informácie, ktoré iným ľuďom fungovali a nezaručujem ich správnosť pre niekoho ďalšieho. Aj napriek tomu verím, že vás 

budú plne inšpirovať k ďalšej tvorbe.  

Veľmi sa budem tešiť pokiaľ tento dokument budete šíriť medzi svojich známych priamym odkazom na moje webové stránky www.tvorimslaskou.sk. 

Mrzelo by ma, ak by ste dokument ľubovoľne kopírovali a rozdávali. Jeho tvorba mi zabrala niekoľko hodín a dala som si na ňom veľmi záležať. 

Prosím akceptujte moje autorské práva. S vďakou Petra Kobolková. 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://tvorimslaskou.sk/wp-content/gallery/moje-vyrobky/P2010031-k%C3%B3pia.JPG
http://www.tvorimslaskou.sk/
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1. MAREC 

Keď sa povie mesiac marec, prvé čo mi napadne: „marec mesiac 

knihy“. Aj z tohto dôvodu som ako prvý návod vybrala šitý obal na 

knihu.  

 

Okrem toho je 21. marec oficiálnym začiatkom jari. Preto si môžete 

skúsiť ozvláštniť prázdnu stenu motýlikmi podľa môjho návodu. 

  

A s príchodom jari očakávame aj príchod Veľkej noci. V tejto 

kapitole preto nájdete tiež návod ako si vytvoriť vajíčka z plsti pre 

šibačov alebo za pomoci drôtikovej techniky, jednoduchého 

zajačika z pleteného štvorca a tiež košíček z jutového špagátiku, 

ktorý poslúži ako miesto pre vajíčka a zajačikov. 

PÔVODNÝCH AUTOROV ILUSTRÁCIÍ  UVÁDZAM ĎALEJ V EBOOKU...  

http://www.tvorimslaskou.sk/
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1.1. Obal na knihu 

V tomto návode sa naučíte ako si vytvoriť obal 

na knihu. Pokiaľ si vyberiete kvetinovú látku, 

alebo s iným jarným vzorom, tak sa vám podarí 

vyčariť pekný jarný obal.   

 

 Bavlnenú látku 

 Nažehlovaciu výstuž 

 Šijací stroj 

 Nožnice, Nite 

 Knihu, pre ktorú obal vyrábame 

 Stužku na zaviazanie obalu 

 

Potrebujeme: 

ZDROJ: CRAFTIONARY 

TIP: Pôvodná autorka fotonávodu 

nepoužíva žiadnu výstuž, no ja ju osobne 

odporúčam. Váš obal na knihu bude 

pevnejší a teda odolnejší. Jednoducho na 

vami odmeraný kus látky nažehlíte výstuž 

a ďalej šite podľa návodu. 

Ak sa vo výstužiach nevyznáte, mne 

pomáha článok: Akú výstuž mám použiť. 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://www.craftionary.net/fabric-book-cover/
https://www.bubulakovo.sk/aku-vystuz-mam-pouzit-1
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Pokračovanie postupu... 

 

  

ZDROJ: CRAFTIONARY 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://www.craftionary.net/fabric-book-cover/
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1.2. Drôtikované vajíčka pre šibačov 

Existuje mnoho techník ako vytvoriť 

veľkonočné vajíčka. Jedným zo spôsobom je 

drôtikovaná kraslica. Jej výroba je 

v podstate jednoduchá, pokiaľ ste sa už 

s drôtikovaním stretli. Jednoduchými 

slučkami odrôtikujete celé vajíčko. Pokiaľ 

použijete dvojitý drôtik, ako je uvedené 

v pôvodnom návode tak môžete ešte jednotlivé časti na konci roztiahnuť a tak vytvoriť nový 

vzor. Takto vytvorené vajíčka sú veľmi efektné, pekné a pripomínajú ľudové tradície. 

         

 Vyfúknutá škrupinka od vajíčka 

(dôkladne umytá) 

 Kliešte na drôtik 

 Drôtik (v pôvodnom návode 

uvádzajú 5mm – podľa mňa 

ľubovoľný jemnejší a ľahko 

ohýbateľný) 

 

Potrebujeme:  

TIP: Ak ste si túto techniku nikdy predtým 

nevyskúšali, skúste si ju najskôr na 

kamienku (veľkosť tak do dlane). Takto si 

techniku nacvičíte a neriskujete, že vám 

vajíčko praskne v ruke. 

 

ZDROJ: SPEKTRUM ZDRAVÍ 

http://www.tvorimslaskou.sk/
http://www.spektrumzdravi.cz/navod-velikonocni-dratovane-vajicko-se-vzorem-ctyrlistku
http://www.spektrumzdravi.cz/navod-velikonocni-dratovane-vajicko-se-vzorem-ctyrlistku
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1.3. Jednoduchý zajačik 

Pokiaľ viete pliesť na ihliciach výroba takéhoto zajačika nebude pre vás nijak náročná. 

Základom pre výrobu je upletený štvorec z hrubšej priadze. Následne ho jednoducho 

prešijeme do trojuholníka a stiahneme podľa obrázka. Pred dokončením vyplníme dutým 

vláknom alebo zbytkami látok. Vyšijeme oči a ňufáčik. Na miesto pre chvostík pripevníme 

brmbolec, ktorý si vyrobíme s pomocou vidličky, tak že priadzu namotáme okolo vidličky 

a v strede zviažeme.  

    

ZDROJ: JO SO AND SUE             ZDROJ: BREN DID 

 Ihlice 

 Hrubšiu priadzu 

 Výplň do hračiek (PES guličky), 

nastrihaný molitan alebo zbytky 

látok 

 Ihlu s veľkým očkom 

 Vidličku 

 Nožnice 

 Priadzu na chvostík 

 Vyšívacie bavlnky a ihlu na noštek 

a oči 

 

Potrebujeme: 

 

TIP: Návody pre začiatočníčky so 

štrikovaním nájdete na youtube.com. 

 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://josoandsew.wordpress.com/tutorials/knitted-bunnies/
https://brendid.com/halloween-pumpkin-craft-pom-pom-straws/
https://youtu.be/L_qYVSgNqgY
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1.4. Háčkovaný košík z jutového špagátu 

Aby sme mohli vyrobiť takýto košík potrebujeme 

vedieť uháčkovať retiazku, krátke stĺpiky, pevné 

očko a prípadne poznať magický krúžok (ten nie 

je podmienkou). 

 

Na začiatok uháčkujeme placku. Môžete sa riadiť 

prvými štyrmi riadkami v mojom návode na korytnačku. Ďalej rozširujeme placku 

podobným spôsobom do šírky takej, aký chceme mať košík. Vždy pridáme dva krátke stĺpiky 

do x-tého očka, podľa x-tého riadku, ktorý háčkujeme. (Príklad háčkujeme 6. riadok tak 5 

krátky stĺpikov a do 6. vytvoríme dva). Takto pekne rozširujeme placku bez toho aby sa nám 

krivila. Keď máme placku dostatočne širokú tak už len háčkujeme do kruhu stále rovnaký 

počet krátkych stĺpikov. Háčkujeme do nami požadovanej výšky. 

 

Pokiaľ chceme vytvoriť aj ušká na košíku, jednoducho vynecháme niekoľko krátkych 

stĺpikov  a miesto nich uháčkujeme retiazkové očká (v počte vynechaných stĺpikov). 

  

 Jutový špagát 

 Háčik 3,5 mm 

 Nožnice 

 Pravítko alebo meter 

 

 

 

 

Potrebujeme: 

ZDROJ: PODKINS 

TIP: Pokiaľ neviete háčkovať skúste si 

pozrieť ako vyrobiť retiazku a ako háčkovať 

krátkym stĺpikom na Youtube. 

TIP: Ak chcete aby bol váš košík pevnejší  

háčkujte dvojitou / trojitou priadzou. Vtedy 

použite silnejší háčik (4 – 5 mm) 

 

http://www.tvorimslaskou.sk/
http://tvorimslaskou.sk/navod-na-hackovanu-korytnacku/
http://podkins.tumblr.com/post/133686935143/have-you-ever-crocheted-with-jute-now-you-can
https://youtu.be/Z02i05xSy6M
https://youtu.be/YFK8gY86ZW4
https://youtu.be/YFK8gY86ZW4
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1.5. Motýlia stena 

Na vytvorenie peknej 

dekorácie môže poslúžiť aj 

farebný papier, nožnice 

a skvelý nápad. Máte doma 

prázdnu stenu a neviete ako ju 

vyzdobiť? Skúste 

povystrihovať niekoľko 

motýlikov z farebného papiera, ohnite ich a pripevnite za bruško na prázdnu stenu. Ihneď 

ju oživíte a izbu rozjasnite.  

 

             

ZDROJ: PINTEREST                 ZDROJ: PINTEREST                    ZDROJ: DANIELA KOCIAN 
 

 Farebný papier 

 Nožnice 

 Makety motýlikov 

 Obojstranná lepiacia na prilepenie 

na stenu 

 

 

 

 

 

 

Potrebujeme: 

ZDROJ: TVORÍM S LÁSKOU 

TIP: Motýľov nemusíte pracne prekresľovať 

ceruzkou na farebný papier, rovno si ich na 

farebný papier vytlačte. 

TIP: Makety na zvieratká pre 

tento EBOOK som pre vás 

pripravila vopred a stiahnete 

ich na tomto odkaze. 

 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://sk.pinterest.com/pin/372602569151655846/
https://www.pinterest.es/pin/424182858624766901/
http://www.daniela-kocian.estranky.cz/fotoalbum/sablony/sablony-windows/motyl1.html
http://tvorimslaskou.sk/moje-vyrobky/
http://tvorimslaskou.sk/ebooky-zdarma/


PETRA KOBOLKOVÁ 16 SPÔSOBOV AKO VYTVORIŤ JARNÉ DEKORÁCIE 

  
 

  

WWW.TVORIMSLASKOU.SK  12 

 

1.6. Plstené vajíčka – dve varianty 

Ďalší so spôsobov na vytvorenie veľkonočných 

vajíčok pre šibačov je ich vytvorenie z plsti. 

Vzhľadom na to, že mám blízky vzťah k šitiu 

a myslím si, že mnohé tvorivé žienky to majú 

podobne, vybrala som pre vás aj túto šitú 

variantu. Teda vlastne varianty dve.  

Prvá je taká jednoduchšia kedy si vystrihneme dva tvary kraslice a vyzdobíme korálikmi 

alebo stužkami podľa vlastnej fantázie. Následne ich po obvode zošijeme alebo pripevníme 

tavnou pištoľou. Pred koncom zošívania vyplníme dutým vláknom (v pôvodnom  návode 

nie sú v 3D formáte, ale domnievam sa, že si to viete predstaviť ). 

     

 Plsť rozličných farieb 

 Koráliky 

 Gombíky 

 Stuhy 

 Brmbolčeky 

 Tavná pištoľ 

 Vyšívacie bavlnky 

 Ihlu, nožnice 

 Výplň (duté vlákno, PES guličky, 

zbytky látok...) 

 Sulky sticky fabric solvy (viac info na 

ďalšej strane) alebo Fuse and Tear 

(dostať kúpiť v Bubulákove) 

 

Potrebujeme: 

ZDROJ: THE BEST IDEAS FOR KIDS 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://www.bubulakovo.sk/fuse-n-tear/7717
https://www.thebestideasforkids.com/invitation-to-create-felt-easter-eggs/
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Druhá varianta je pre náročnejších. Vystrihneme si 4 poloblúky (podľa tohto návodu) a následne každý jeden prešívame zložitejšími stehmi, ktoré 

si prekreslíme na Sulky sticky fabric solvy (priesvitná tkanina, ktorá sa vo vode rozpúšťa, dostať kúpiť v zahraničí za približne 20 euro). Na Slovensku 

môže byť podobnou pomôckou Fuse and Tear napríklad z Bubulakova. Potom zošijeme 4 poloblúky dohromady. Opäť pred ukončením vyplníme 

dutým vláknom. 

     

     

ZDROJ: SHINY HAPPY WORLD 

http://www.tvorimslaskou.sk/
http://www.shinyhappyworld.com/wp-content/uploads/2016/03/fancy-felt-egg.pdf
https://www.shinyhappyworld.com/2016/03/easter-craft-ideas-free-embroidered-felt-egg-pattern.html
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2. APRÍL 

Tento rok vychádza veľká noc z polovice na marec a z druhej 

polovice na apríl. Preto ako prvý uvádzam návod na veľkonočné 

zdobenie obrusu na stôl. 

 

Okrem toho je apríl známy bláznivým počasím. Často prší a za hodinu 

svieti slnko. Ak vás nebaví takéto počasie sledovať z okna môžete si 

skúsiť ozdobiť okná vtáčikmi z druhého návodu. 

 

S prichádzajúcou jarou sa môžeme tešiť aj na rozkvitanie prírody 

okolo nás. Preto si v ďalších návodoch môžete vyskúšať veniec zo 

zlatým dažďom, vytvoriť kvetináče na bylinky alebo postaviť 

rozkvitnutý strom u vás doma do obývačky. 

  

PÔVODNÝCH AUTOROV ILUSTRÁCIÍ UVÁDZAM ĎALEJ V EBOOKU...               

http://www.tvorimslaskou.sk/
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2.1.  Veľkonočný obrus na stôl 

Veľmi jednoduchá zmena vášho obrusu môže ozvláštniť 

obed počas veľkej noci. Obrus si rozdeľte na pravidelné 

intervaly a vždy na jeho koniec pripevnite pomocou 

roztiahnutého háčika na náušnice jedno umelohmotné 

vajíčko. Takto ozdobte celý kraj obrusu a máte hotovo.  

 Obrus, ktorého rozmery sú aspoň 

o 30 cm väčšie po všetkých stranách, 

než je stôl, ktorý budeme dekorovať 

 Farebné vajíčka (umelohmotné  

a hlavne duté) 

 Háčiky na náušnice 

 Pravdepodobne využijete aj kliešte 

na drôtik (aj keď v pôvodnom 

návode nie sú uvedené) 

 Pokiaľ vajíčka nemajú dierku tak sa 

zíde ihla alebo ostrý nožík 

 

 

Potrebujeme: 

ZDROJ: IN MY OWN STYLE 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://inmyownstyle.com/2016/03/easter-egg-trimmed-tablecloth.html
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2.2. Zdobenie okna 

Ozdobiť okná sa dá veľmi pekne a jednoducho aj 

počas jari. Natiahneme na okno špagát alebo 

nalepíme súvislú čiaru. Na ňu pripevníme vtáčikov, 

ktorých si vystrihneme z farebného papiera. 

Výsledkom môže byť aj okno ako je na ilustračnom 

obrázku vpravo.  

 

 

 

 

 

ZDROJ: SOMETHING TO CRAFT ABOUT 

 Farebný papier 

 Špagát (nemusí byť) 

 Priehľadnú lepiacu pásku 

 Vytlačené makety vtáčikov 

 

Potrebujeme: 

ZDROJ: PINTEREST TIP: Makety na zvieratká pre 

tento EBOOK som pre vás 

pripravila vopred a stiahnete 

ich na tomto odkaze. 

 

http://www.tvorimslaskou.sk/
http://somethingtocraftabout.com/birds-on-a-wire/
https://i.pinimg.com/736x/97/3e/00/973e001c0aefd367d71743cfa9e9399b.jpg
http://tvorimslaskou.sk/ebooky-zdarma/
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2.3. Jarný veniec na dvere so zlatým dažďom 

S jarou úzko súvisia jednoznačne kvetiny. Ozdobiť si nimi môžeme celú domácnosť vrátane 

našich dverí. V tomto návode si jednoducho vyrobíte veniec na dvere za pár minút a ešte aj 

ušetríte mnoho peniažkov, pretože k výrobe nepotrebujete veľa pomôcok kupovať v 

obchode. Jednoducho si nazbierate na prechádzke zlatý dážď a keď ste šikovná, tak aj prútie 

a veniec si sama upleťte napríklad podľa tohto návodu na youtube.com. 

      

ZDROJ: THE HAPPY HOUSIE    

 Veniec z prútia (môžete si ho vyrobiť 

samy alebo kúpiť v obchode 

s kreatívnymi potrebami) 

 Zlatý dážď 

 Nožnice 

 Drôtik/jutový povrázok 

 Stuhu na mašľu a prípadne na 

zavesenie 

 

 

 

Potrebujeme: 

TIP: Ďalšie inšpirácie na jarné vence 

nájdete na mojom blogu v článku 

23 DIY nápadov na jarný veniec na dvere 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://youtu.be/a0HBMat1wfo
https://thehappyhousie.porch.com/five-minute-dollar-store-spring-forsythia-wreath/
tvorimslaskou.sk/23-diy-navodov-na-jarny-veniec-na-dvere/
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2.4. Hravé kvetináče na bylinky 

Ak patríte podobne ako ja do skupiny tvoriliek, 

ktoré radi pestujú svoje bylinky v kvetináči na 

balkóne, možno by sa vám mohol zísť tento návod, 

vďaka ktorému si kvetináče nie len pekne ozdobíte 

ale si aj výsadbu byliniek prehliadne označíte.  

    

    

ZDROJ: ŽENSKÝ WEB 
    

 Hlinené kvetináče 

 Akrylové farby (biela a farebné 

podľa vášho uváženia) 

 Tabuľová farba 

 Makety motívov, ktoré chceme mať 

na kvetináči 

 Štetce 

 Kriedu 

 

Ak chcete rovno sadiť dopredu si 

nachystajte zeminu a bylinky. 

Potrebujeme: 

TIP: Makety k zvieratkám som pre vás 

pripravila na tomto odkaze. 

 

http://www.tvorimslaskou.sk/
http://www.zenskyweb.sk/hrave-kvetinace
http://tvorimslaskou.sk/ebooky-zdarma/
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2.5. Jarný strom z kartónu do izby 

Veľmi pekná inšpirácia na dekoráciu do bytu a ozvláštnenie nášho obydlia počas jari. Ja 

sama sa na ňu chystám už dlhšiu dobu. Na veľký kus kartónu si nakreslíte rukou strom 

a konáre podľa vlastnej fantázie. Vytvorte tiež spodnú časť (podľa obrázka dole vľavo) aby 

ste vedeli stromček v izbe postaviť. Podľa makety vytvorte lístočky, kvetiny, vtáčiky, sovičky 

či kraslice z farebného papieru a jednoducho ich prilepte na strom z kartónu.  

                         

ZDROJ: PLAYING BY THE BOOK                ZDROJ: PINTEREST 

 Veľký kartón 

 Nožnice 

 Farebné papiere 

 Makety na obkresľovanie (kvetiny, 

listy, vtáčiky, vajíčka, sovičky...) 

 Lepidlo 

 

 

Potrebujeme: 

TIP: Makety na zvieratká pre 

tento EBOOK som pre vás 

pripravila vopred a stiahnete 

ich na tomto odkaze. 

http://www.tvorimslaskou.sk/
http://www.playingbythebook.net/2012/05/07/an-odd-dog-and-onomastics/
https://i.pinimg.com/564x/23/0e/31/230e31b0790e7b0765fbf70477641f38.jpg
http://tvorimslaskou.sk/ebooky-zdarma/
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3. MÁJ 

Mesiac lásky. Najčastejšie spájaný s rozkvitnutými kvetinami 

a čerešňami.  

 

Na nasledujúci stránkach preto nájdete návody ako kvetinami 

ozdobiť predsieň či zrkadlo. Tiež som pre vás popísala fotonávod na 

tvorbu šitých tulipánov do vázy, ktoré zvládne aj začiatočník.  

 

Ďalej si môžete prečítať ako vytvoriť vtáčiu búdku z krabice na 

mlieko.  

 

A v neposlednom rade sa môžete inšpirovať ako si vyrobiť závesný 

držiak na kvetináče (možno aj také, ktoré ste si mohli vyrobiť 

v aprílovej kapitole vyššie). 

  

PÔVODNÝCH AUTOROV ILUSTRÁCIÍ UVÁDZAM ĎALEJ V EBOOKU...               

http://www.tvorimslaskou.sk/
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3.1. Predsieň plná kvetiniek 

Veľmi pekná dekorácia do 

predsiene našich domovov. Tiež 

jednoduchá, rýchla na vytvorenie 

a v prípade využitia živých kvetín 

aj lacná. Nevýhodou je, že rýchlo 

zvädne. Tak je na zvážení každej 

z nás ktorú variantu si vyberieme.  

Nazbierané listy a kvetiny pripevnite pomocou špagátiku na konár. Ten následne vyveste 

na prázdnu stenu vo vašej predsieni a máte hotovo.  

 

 Živé alebo umelé kvetiny 

 Rozličné lístočky 

 Pevný konár 

 Jemný drôtik alebo jutový špagát 

 Kliešte na kvetiny 

 

 

Potrebujeme: 

ZDROJ: MRS. MEYER'S 

 

TIP: V máji rozkvitajú všade vôkol 

čerešne. Nazbierajte si niekoľko 

čerešňových kvetov a vaša predsieň bude 

nie len krásne vyzerať ale aj voňať.  

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://www.mrsmeyers.com/get-making/diy-hanging-flower-garland/
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3.2. Vtáčia búdka 

Veľmi krásna a jednoduchá výroba vtačej búdky zo starej 

krabice od mlieka. Najviac sa mi páči jej recyklačná 

úroveň. Zrejme časom napíšem príspevok do seriálu 

recyklujeme aj o krabiciach od mlieka. 

 

Na začiatok si s pravítkom a fixkou vyznačte miesto kde 

vyrežete otvor pre vtáčiky. Pokiaľ je krabica naozaj čistá, 

môžete ju pomaľovať akrylovými farbami. Na spodku 

prednej strany vtáčej búdky vytvorte šrobovákom dieru, 

do ktorej prestrčíte halúzku. Z vnútornej strany zafixujte 

halúzku pomocou tavnej pištole. Na vrchu krabice 

môžete pripevniť ďalšie halúzky a vytvoriť tak pekný domček. Nakoniec prevlečte cez 

strechu jutový špagát a môžete búdku zavesiť na strom. Nezabudnite nasypať vtáčikom 

niečo pod zobáčiky.  

 

  

 Krabicu od mlieka (umytú a suchú) 

 Akrylové farby 

 Halúzky / šišky / akékoľvek ozdoby 

 Nožík na papier 

 Pravítko a fixku 

 Šrobovák 

 Tavnú pištoľ 

 Jutový špagát 

 Vtačí zob 

Potrebujeme: 

ZDROJ: LITTLE PEANUT MAG 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://tvorimslaskou.sk/category/recyklujeme/
http://littlepeanutmag.com/editorial/diy-projects/diy-milk-carton-bird-house-feeders/
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3.3. Kvetinové zrkadlo do kúpeľne 

Výroba zrkadla podobného tomu, ktoré 

vidíte vpravo na ilustračnej fotke je v celku 

jednoduché. 

Myslím, že sa naskytajú dve možnosti ako 

tvoriť. Prvou je pripevňovať pomocou tavnej 

pištole kvetiny rovno na zrkadlo. Je možné si 

u tejto varianty vyznačiť centrofixkou 

miesta pokiaľ budú kvetiny lepené. 

Druhá varianta je obkresliť zrkadlo na 

výkres a vytvoriť si tak rám, ktorý po 

ozdobení celý pripevníme na zrkadlo. 

V tomto prípade budeme kvetiny lepiť na 

výkres a keď bude rám hotový potom na zrkadlo. Mne osobne sa viac pozdáva druhá 

varianta, pretože si myslím, že pri tomto postupe je menšia šanca 

polepiť/popísať/poškodiť zrkadlo tak, že už ho nebude možné vyčistiť/opraviť. 

 

  

 Zrkadlo 

 Umelé kvetiny 

 Tavnú pištoľ 

 Nožnice, prípadne kliešte na kvety 

 Centrofixka 

 Výkres 

 Pravítko / meter 

 Ceruzka 

 

Potrebujeme:  

ZDROJ: GRILS LIFE 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://www.girlslife.com/fab/diys/30885/diy-this-pretty-flower-mirror-for-all-the-spring-vibes


PETRA KOBOLKOVÁ 16 SPÔSOBOV AKO VYTVORIŤ JARNÉ DEKORÁCIE 

  
 

  

WWW.TVORIMSLASKOU.SK  24 

 

3.4. Závesný držiak na kvetináč vytvorený makramé technikou 

Makramé technika je niečo, čo určite mnohé z vás poznajú a pritom ani nevedia, že sa to 

takto nazýva. Pamätáte si ešte na to, ako ste plietli náramky priateľstva svojím kamarátkam 

na základnej škole? Ako ste ich tvorili? Z bavlniek a pomocou uzlíkov. A presne o tom je aj 

makramé technika. 

Najčastejšie sa ňou tvorí 

z hrubšieho lanka alebo 

jutového špagátu. Využíva 

najrôznejšie techniky 

uzlovania. Ja som si pre 

vás vybrala jednoduchšiu 

verziu, kde budete 

vytvárať uzlíky na priadzi 

vytvorenej z látky. Takúto 

priadzu si jednoducho vytvoríte doma zo starého trička a teda celková výroba nebude 

vôbec investične náročná. Následne už len podľa fotonávodu (na ďalšej strane) vytvoríte 

závesný držiak na kvetináč tak, že spájate vždy dva špagáty spolu vedľa seba. 

 

 8 krát rovnako dlhý špagát 

z tričkovej priadze  

 Kvetináč 

 Háčik na zavesenie do stropu 

 Nožnice a meter 

 

 

Potrebujeme: 

ZDROJ: BRIT 

TIP: Pokiaľ nechcete kupovať drahú 

tričkovú priadzu, môžete si ju aj vyrobiť. 

Návod ako ju vytvoriť zo starého trička 

a aj možnosti jej ďalšieho využitia nájdete 

v závere článku zmena trička 13 krát inak. 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://www.brit.co/diy-macrame-hanging-planter/?crlt.pid=camp.tRAYhSMmqN3N
http://tvorimslaskou.sk/serial-recyklujeme-tricka/
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ZDROJ: BRIT 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://www.brit.co/diy-macrame-hanging-planter/?crlt.pid=camp.tRAYhSMmqN3N
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3.5. Šité tulipány do vázy 

Tieto tulipány ma naučila šiť jedna moja kolegyňa. Úžasne jednoduché a veľmi efektné. No 

a pokiaľ si vyberiete krásnu látku, nemáte čo pokaziť. 

Na začiatok si vystrihnite obdĺžnik. Kratšia strana bude znázorňovať približnú výšku vášho 

tulipána. Obdĺžnik prehnite na polovicu a jednoduchým stehom prešite po celej spodnej 

časti. Stiahnite. Takto vám 

vznikol spodok kvetiny. Následne 

môžete tulipán vyplniť. 

Teraz treba zašiť vrch kvetiny. 

Kraje zahnite do vnútra a priložte 

k sebe tak, akoby ste chceli 

kvetinu vylisovať. Nájdite stred 

preloženej kvetiny a zašite ho. 

Následne prišite k stredu aj 

bočné kraje. Myslím, že toto 

slovné vysvetlenie lepšie 

popisuje ilustračný obrázok 

vľavo.  

Nakoniec dajte tulipán na špajdľu potiahnutú zelenou látkou. Zo zelenej plsti môžete 

vystrihnúť lístočky a nalepiť s tavnou pištoľou na stopku.  

 Látka – zelená na stopky a akákoľvek 

na kvetinky 

 PES guličky / iná forma výplne 

 Nožnice 

 Ihla  

 Niť 

 Špajdle 

 Tavná pištoľ 

 Plsť 

 

Potrebujeme: 

TIP: Návod ako vytvoriť stopku pre kvetinu 

som popísala aj ja v článku: Originálna šitá 

kvetina do kvetináča. 

 

ZDROJ: PINTEREST 

http://www.tvorimslaskou.sk/
https://tvorimslaskou.sk/sita-kvetina-fotopostup/
https://tvorimslaskou.sk/sita-kvetina-fotopostup/
https://i.pinimg.com/originals/18/76/d0/1876d02978e1ce32bf184584d2622ee5.jpg


PETRA KOBOLKOVÁ 16 SPÔSOBOV AKO VYTVORIŤ JARNÉ DEKORÁCIE 

  
 

  

WWW.TVORIMSLASKOU.SK  27 

 

4. ZÁVEREČNÉ SLOVÁ 

Úspešne ste sa dostali na záverečné slová a prečítali ste si môj Ebook. Ďakujem vám, že som mohla s vami zdieľať inšpirácie, ktoré ma oslovili pri 

blúdení na internete. Verím, že som vás niečím inšpirovala a čoskoro sa s chuťou vrhnete do vášho vlastného tvorenia. 

 

Rozmýšľate kde začnete? Nuž pokiaľ neviete, čo tak skúsiť prvý nápad v mesiaci, ktorý je dnes. A potom druhý, tretí... Nezabudnite tiež na bonusový 

Ebook: Makety k Ebooku o tvorení jarných dekorácií, ktorý som pre vás tiež vytvorila z dôvodu, aby ste si v prvom rade ušetrili čas s hľadaním 

informácií a aby ste sa rovno mohli pustiť do samotnej tvorby. 

 

Ak by sa vám vyskytli akékoľvek nejasnosti, alebo by ste mi chceli niečo odkázať som plne dostupná 

 na E-maily: tvorimslaskou@tvorimslaskou.sk. 

 na Facebooku: https://www.facebook.com/tvorimslaskou.sk alebo https://www.facebook.com/groups/tvorimslaskou.  

 ďalšie inšpirácie rada zbieram na Pintereste: https://sk.pinterest.com/tvorimslaskou/.  

Budem sa tešiť na vaše správy a kľudne sa aj pochváľte, ak sa vám podarí vytvoriť nejaký pekný výrobok napríklad aj vďaka tomuto Ebooku.  

 

Teším sa na vás pri ďalšom pokračovaní mojich Ebookov. Najbližšie letné číslo vyjde 20. 5. 2018, o ktorom vás budem určite informovať 

prostredníctvom e-mailu. 

 

 

http://www.tvorimslaskou.sk/
http://tvorimslaskou.sk/ebooky-zdarma/
mailto:tvorimslaskou@tvorimslaskou.sk
https://www.facebook.com/tvorimslaskou.sk
https://www.facebook.com/groups/tvorimslaskou
https://sk.pinterest.com/tvorimslaskou/
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