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Rok se s rokem sešel a máme tu opět advent.  S ním je pro vás už tradičně na portále VašeDěti.cz (VD) připravený e-book 
plný kreativních námětů. 

 

Tentokrát jsem už nelovila ve VD archivech. Místo toho jsem oslovila své přátele a známé, o kterých vím, že mají spoustu 
skvělých nápadů na tvoření. Požádala jsem je o náměty na výrobu originálních dárků, které se dají připravit s dětmi. 

 

K mé nemalé radosti na výzvu zareagovalo 10 kreativních žen, díky nimž vzniklo 14 jedinečných návodů na výrobu dárků. 
13 z nich si můžete vytvořit přímo s dětmi a podarovat jimi babičky, tetičky, kamarády i paní učitelky. Najdete tu náměty 
na úplně jednoduché tvoření, které zvládnete s batolaty, i trošku složitější postupy pro školáky. Prostě každý si přijde na 
své. 

 

Na závěr je pro vás připravený ještě bonus v podobě podrobného návodu na dárek pro děti. 

 

Potěší nás, když svá hotová dílka vyfotíte a pošlete je e-mailem na petra@vasedeti.cz. Společně si pak můžeme třeba 
uspořádat dárečkovou výstavu, co vy na to? 

 

Přeju vám všem pohodové tvoření a rozzářené oči dětí i všech obdarovaných, 

 

Petra Vymětalová 

zakladatelka portálu VašeDěti.cz 

editorka e-booku Originální dárky od dětí 

máma dvou báječných dcer 
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3 triky než se pustíte s dětmi do díla 

Máte společné tvoření s dětmi spojené s obavami, jak to zase bude probíhat? 

Bojíte se, že vás tahle společná zábava bude stát další kýbl nervů? 

Tušíte, že úmorný závěrečný úklid zůstane zase jen na vás? 

 

Něco vám prozradím... 

… vůbec to tak nemusí dopadnout ;-) 

 

Tvoření s dětmi může být úžasná zábava, která vám přinese spoustu nezapomenutelných okamžiků a radosti korunované 
rozzářenýma očima dětí nad hotovým dílem. 

 

Není to složité a zvládne to každý. 

 

Pokud použijete 3 osvědčené triky pohodových rodičů, snadno setřesete všechny obavy 
spojené s tvořením s dětmi. O co přesně jde a jak moc je to jednoduché, se dočtete v e-
booku Jak nepřijít o nervy, když se pustíte do tvoření s dětmi, který je ke stažení zdarma 
na  www.vasedeti.cz/ebooky/3-triky. 

 

Všechny 3 triky jsou tak jednoduché, že vám na přečtení celého e-booku Jak nepřijít o nervy, 
když se pustíte do tvoření s dětmi bude stačit necelých 6 minut. 
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Duhové voskovky 

Připravila Julie Rawding (julie-rawding.eu). 
 

Co budete potřebovat 

 Voskovky (i ty, které už mají nejlepší léta za sebou), 
 formičky na vánoční cukroví, 
 misku. 

 

Jak na to 

1. Voskovky nalámejte na malé kousky a ty smíchejte v misce. 
2. Voskovkovou drť nasypejte do připravených formiček. 
3. Formičky pečte zhruba 10 minut v troubě předehřáté na 100°C (průběh kontrolujte). 
4. Po rozpuštění vosku, formičky vyjměte z trouby a nechte vychladnout. 
5. Hotové tvary – duhové voskovky, vyklepněte z formiček. 

 

 

http://www.vasedeti.cz/
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Srdíčko s otiskem dlaně na zavěšení 

Připravila Lenka Podolinská (www.lenkapodolinska.cz). 
 

Co budete potřebovat 

 Bílou samotvrdnoucí hmotu, 
 podložku, váleček, špejli, 
 kuchyňský nůž, 
 dětskou dlaň, 
 růžovou akrylovou barvu, 
 třpytky, konfety. 

 

Jak na to 

1. Odřízněte si dostatečné množství hmoty pro výrobu srdíčka (obdélník široký 5 cm). 
2. Hmotu pořádně pomačkejte ve dlaních a poté společně s dítětem (nebo dítko 

samo) rozválejte na podložce do placky tlusté asi 0,5 cm. 
3. Pomocí kuchyňského nože vykrojíte srdce. 
4. A teď to nejdůležitější – pěkně roztáhněte prstíčky dítěte a otiskněte dětskou 

dlaň do hmoty. 
5. Pomocí špejle udělejte větší dírku, abyste mohli po zaschnutí srdíčko pověsit. 
6. Srdíčko nechte schnout 24 hodin na rovné podložce. 
7. Po zaschnutí natřete srdíčko akrylovou barvou. 
8. Nakonec provlékněte šňůrku na zavěšení. 
 

http://www.vasedeti.cz/
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Koupelová sůl Bath Bomb 

Připravila Julie Rawding (julie-rawding.eu). 

 

Co budete potřebovat 

 2 díly jedlé sody, 
 1 díl kyseliny citrónové, 
 1 díl mořské soli, 
 2 polévkové lžíce mandlového nebo olivového oleje, 
 1 polévkovou lžíci vody 
 8 kapek esenciálního oleje podle vkusu, 
 1 čajovou lžičku potravinového barviva, 

 
 mísu, 
 metlu nebo vidličku, 
 lžíci, 
 odměrku, 
 silikonové formičky na led nebo na pečení, 
 skleničku. 
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Jak na to 

1. V míse smíchejte všechny suché ingredience. 
2. Ve skleničce smíchejte olej a potravinové barvivo s pár kapkami esenciálního olej, přidejte polévkovou 

lžíci vody. 
3. Tekutinu přidávejte po kapkách do mísy k suchým ingrediencím, nepřestávejte míchat (ideální práce 

pro malé dítě). Finální konzistence připomíná drobenku na koláč. 
4. Hmotu vtlačujte do připravených formiček na led (neděste se, může pracovat a nabobtnávat – praxí se 

budete zlepšovat). 
5. Nechte hmotu uschnout (zhruba za 2 hodiny, ale je lepší vydržet a počkat do druhého dne) a pak jen 

vyloupněte ze silikonové formičky. 
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Svícínek „Millefiori“ 

Připravila Lenka Podolinská (www.lenkapodolinska.cz). 

Co budete potřebovat 

 Bílou a fialovou slupovací barvu na sklo Windows color, 
 fólii, 
 drobné ozdobné hvězdičky, 
 skleněný svícínek (zakoupíme ve výtvarných potřebách či v Ikea). 

Jak na to 

1. Na průhlednou folii namalujte drobná kolečka fialovou barvou. 
2. Bílou barvou olemujte fialové kolečko. 
3. Poté ještě jednou vrstvou fialové barvy obtáhněte obrysy kolečka. 
4. Vzniklá kolečka posypte stříbrnými či zlatými hvězdičkami a nechte 24 hodin schnout. 
5. Po zaschnutí opatrně sloupněte jedno kolečko z folie a nalepte je na skleněný svícínek. 
6. Postupně nalepte jedno kolečko vedle druhého na svícínek. 
7. Výsledný efekt uvidíte až po několika dnech, kdy barvy zesklovatí a vytvoří na svícínku hladký povrch. 
8. Dovnitř svícínku vložte čajovou svíčku a máte hotovo. 
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Papírový svícínek 

Připravila Lenka Podolinská (www.lenkapodolinska.cz). 

Co budete potřebovat 

 tvrdý papír hladký  
 tvrdý papír vlnkovitý – proužek široký 1,3 cm, dlouhý 12,5 cm 
 lepidlo, tužku, nůžky 
 tavnou pistoli 
 ozdobné hvězdičky či jiné vánoční tvary 
 čajová svíčka 

 

Jak na to 

1. Vytiskněte si šablonu hvězdy a vystřihněte ji. 
2. Vystřiženou šablonu obmalujte tužkou na hladký tvrdý papír a vystřihněte.  
3. Z vlnkovitého tvrdého papíru vystřihněte proužek a přilepte jej kolem čajové svíčky. Čajovou svíčku 

poté přilepte do středu hvězdy pomocí tavné pistole. S tím dětem pomůžou dospělí. 
4. Cípy hvězdy potřete lepidlem a posypte ozdobnými hvězdičkami. 
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„Ekobijo“ plstěný sněhulák 

Připravila Barbora Pecháčková Uchytilová (www.barborauchytilova.cz). 
 

Co budete potřebovat 

 Přírodní vlnu na plstění bílou a menší množství vlny na plstění 
oranžové a černé barvy (koupíte např. na 
www.skorpilova.cz/vlna/ nebo www.cesance-vlna.cz), 

 teplou vodu v misce, 
 mýdlo, 
 jehlu a nit, 
 nůžky, 
 podložku na stůl, abyste ho neumáčeli, 
 ručník, 
 lepidlo  a štěteček (pouze v případě „nebio“ a „neeko“ varianty). 

 

Jak na to 

1. Připravte si na podložku misku s vodou, mýdlo a bílou vlnu. Z vlny odeberte tři zhruba stejné chomáče 
(asi tak co se vejde do dospělé dlaně). Vezměte první chomáč, lehce namočte vodou, vezměte mýdlo 
a chomáček vlny namydlete. Když je dostatečně namydlený, můžete začít mezi dlaněmi válet kuličku. 
Podle potřeby přidávejte vodu, či mýdlo. Někdy se dětem lépe koulí dlaní o podložku, ale záleží na 
tom, jaký je její povrch. 
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2. Koulejte tak dlouho, až je z vlny vytvarovaná kulička. (Čím déle to dítko vydrží, tím je kulička 

pevnější. Ale vůbec nevadí, pokud tvoří malý netrpělivec a vydrží to jen chvilku.) To samé udělejte 
s dalšími dvěma chomáči. A máte tři části sněhuláka. 

3. Teď si vezměte malý kousek oranžové vlny a opět namáčením a přidáváním mýdla tvarujte o podložku 
nebo mezi dlaněmi váleček, který představuje mrkvový nos sněhuláka. 

4. Nyní stejným způsobem uplstěte z černé vlny váleček, který pak rozstříháte na tři knoflíky a dvě oči. 
5. Na závěr navlékněte všechny tři bílé kuličky na jednu nit.  
6. Přišijte (případně přilepte, což už ale není úplně bio ani eko) oči, nos a knoflíky (nejlépe až kuličky 

vyschnou). 
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Anděl radosti 

Připravila Iva Kolářová (www.ivakolarova.cz). 
 

Co budete potřebovat 

 Tvrdý papír na hlavičku, 
 2 papírové kapesníky na tělo, 
 2 kolíčky, 
 svačinový papír na křídla, 
 kousek ovčího rouna / vlny na pletení na vlásky,   
 provázek* délky 1 m na zavěšení a omotání pasu, 
 nůžky, pastelky, lepidlo (nejlépe Herkules), 
 malou skleničku.   

 
 
*  Před vlastní výrobou si vyzkoušejte, zda papír  

drží přilepený k provázku. Nejlepší je jutový  
silnější provázek a lepidlo Herkules. 
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Jak na to 

1. Z tvrdého papíru si vystřihněte hlavu. Jako šablonu doporučuji dno 5 cl sklenice z tlustého skla, neboť 
má optimální průměr a dobře se drží i malému dítěti.  

2. Na hlavičku nakreslete obličejík, přilepte vlásky z vlny. 
3. Na tvrdý papír nakreslete křídla. A dítě ať šablonu obkreslí na pauzovací papír a vystřihne. 
4. Pokud potřebujete na křídla šablonu, vytiskněte si předchozí stránku a využijte obrázek vpravo dole.   
5. Vytvořte základ pro tělo – ze 2 kapesníků poskládejte dvě harmoniky, které 3,5 cm od jednoho konce 

zajistíte kolíčkem. 
6. Ustřihněte 35 cm dlouhý provázek, z kterého uděláte očko s uzlíkem na konci. 
7. Uzlík vložte mezi stisknuté konce tělíčka, tj. mezi přední a zadní části z ubrousků.   
8. Oddělejte kolíčky a v daném místě opatrně omotejte kolem dokola druhou částí provázku, jehož oba 

konce pevně zavažte na 2 uzle. Konce provázku můžete odstřihnout.    
9. Na záda na andílkův pas přilepte křídla. 
10. Nad tělo na provázek přilepte hlavičku. 
11. Teď ještě andílka opatrně zabalte a máte připravený krásný dárek, který udělá radost. 
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Papierové hodiny 

Připravila Jana Bakičová (www.janabakicova.sk). 

Co budete potřebovat 

 Enkaustický papier A4, 
 farebné voskovky, 
 enkaustickú žehličku, 
 dve menšie gombičky, 
 ihlu a dlhšiu niť, 
 rámček na obraz so stojanom, 
 kružidlo, 
 pravítko, 
 dierkovač na papier, 
 nožnice. 

Jak na to 

1. Na enkaustickom papieri si vytvorite farebný voskový základ. Tento základ vytvoríte pomocou 
enkaustiky - maľby horúcim voskom. Enkaustika je výtvarná technika, kde sa enkaustické vosky/ 
špeciálne vosky pre enkaustiku/ roztápajú na enkaustickej žehličke  a pomocou žehličky nanášajú na 
enkaustický papier. 

2. Kružidlom vyryjete v strede papiera kruh s priemerom 14 cm. Kruh zvýrazníte pomocou enkaustického 
pera striebornou farbou. 
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3. Vezmite pravítko a kruh rozdeľte najprv na pravidelné štyri časti. Každú štvrtinu rozdelíte ďalej na 

pravidelné tri časti. Aby sa vám to lepšie robilo, vezmite si nejaké iné hodiny a pozrite sa ako sú 
jednotlivé časti rozdelené. Je to základ na číselník od 1 do 12. Pomocou enkaustického pera 
strieborným voskom očíslujte jednotlivé časti. 

4. Zo strieborného tvrdého papiera si nakreslite dva kusy obdĺžnikov. Jeden obdĺžnik o rozmere 6 x 2 cm 
a druhý obdĺžnik 5 x 2 cm. Tieto obdĺžniky použijete ako ručičky hodín. Ručičky vystrihnite a na konci 
zastrihnite nožnicami do špica. 

5. Cez obe ručičky a stredom kruhu pomocou dierkovača na papier urobte jednu dierku. 
6. Vezmite dve rovnaké malé gombičky a spolu ich prišite a to tak, aby jedna gombíčka bola na vrchnej 

časti a druhá zospodu. Gombíčky spolu prišijete cez dierku tak, že medzi oboma gombíčkami máte 
obidve ručičky a stred hodín. Obidve gombičky pevne k sebe prišijete, aby ručičky hodín pevne držali k 
výkresu. 

7. Do stredu nad hodiny napíšte enkaustickým perom meno toho, komu hodiny budete darovať. 
8. Hotové  hodiny dáte do kovového rámu so stojanom. 
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Záložka stromeček 

Připravila Jitka Rakušanová (www.jitkarakusanova.cz). 
 

Co budete potřebovat 

 Měkký barevný papír A4, 
 tenkou stužku v délce 45 cm, 
 aplikace na zdobení (barevná papírová kolečka z děrovačky, flitry, 

textilní aplikace), 
 tekuté lepidlo, 
 nůžky, pravítko a tužku (nebo řezačku papíru). 

Jak na to 

1. Z barevného papíru vystřihněte 5 čtverečků ve velikostech 7 x 7 cm, 6,5 x 6,5 cm, 6 x 6 cm, 5,5 x 5,5 
cm, 5 x 5 cm a jeden obdélník 4 x 7 cm. 

2. Čtverečky postupně po jednom složte na trojúhelník a poté ještě jednou na menší trojúhelník. 
3. Obdélník složte podélně na polovinu. Zpátky rozložte a vnější podélnou hranu složte ke středu. Celé 

přehněte napůl. Vznikne kmen stromu. 
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4. Připravte si tenkou stužku v délce 45 cm a lepidlo. Dobře se pracuje s tekutým Herkulesem. 
5. Lepení stromečku 1. část. Slepte jednotlivé trojúhelníky na sebe a to tak, že začnete od nejmenšího 

trojúhelníku, který rozevřete a do něj vlepíte špičku dalšího většího trojúhelníku. Lepidlo naneste na 
zadní stranu nalepovaného trojúhelníku v jeho horní části. Takto postupujte u všech dalších. 
 

 
 
6. Kmen rozložte a na vnitřní stranu podél okraje naneste lepidlo. Zpátky složte a kmen přilepte 

k poslednímu trojúhelníku v jeho středu, tak aby vznikl kmen stromu (foto na následující straně). 
7. Stužku přehněte v polovině a nalepte na vnitřek stromečku tak, aby nad špičkou stromečku vznikla 

smyčka na zavěšení a konce stužky vyčnívaly z kmene stromu. 
8. Lepení stromečku 2. část. Po nalepení stužky začněte stromeček „zavírat“ a postupně přilepte 

jednotlivé části. Začněte od spodu. Nejdříve slepte kmen stromu. Pak největší trojúhelník a pak ten 
nad ním,… až dojdete ke špičce. Při lepení si hlídejte stužku, aby se nekrčila. 
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9. Takto slepený stromeček už zbývá jen dozdobit. Zdobit můžete různými způsoby. Např. papírovými 
kolečky z děrovačky papíru nebo flitry, textilními aplikacemi nebo fixy dle vlastní fantazie. 

 
Stromeček může být různě vysoký, podle toho jaké mezery uděláte při lepení jednotlivých dílů stromečku. 

 

 
 

Efektivní vychytávkou může být i úmyslné „křivé nalepení“ doplněné jednoduchým nápisem „PF 2016“. 
Tím vznikne skvělý dárek „3v1“ pro vaše blízké - závěsná dekorace, PF-ko a zároveň záložka do knížky. 
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Zdobené hrnčeky 

Připravila Slávka Ramsová (www.slavkaramsova.sk). 

Co budete potřebovat 

 Biely alebo jednofarebný hrnček, 
 vlažnů vodu v nádobke, ktorá je trošku väčšia ako hrnček a 

môžete ju po zašpinení aj zahodiť, 
 laky na nechty rôznych farieb, 
 paličku alebo špáradlo na  miešanie lakov, 
 odlakovač na nechty, v prípade ak niečo chcete zmazať, alebo 

upraviť. 
 

Jak na to 

1. Stôl na ktorom pracujete si zakryte igelitom, alebo novinami, aby ste ho neušpinili. 
2. Laky na nechty nakvapkáte do vody. Ak chcete farebný hrnček, tak  rôzne farby kvapnite vedľa seba. 

Lak bude plávať na povrchu vody. Lak by nemal byť starý a veľmi hustý. 
3. Paličkou, alebo špajdľou laky na hladine zamiešajte. Môžete miešať rôznymi smermi,aby sa laky 

premiešali a vytvorili  farebný vzor. Ak sa Vám zdá, že je farby málo, alebo niektorá farba chýba, 
kľudne môžete pridať ďalšie kvapky laku, aby sa nám vzor páčil. 

4. Teraz hrnček do vody  ponorte. Dávajte pozor, aby ste hrnček opreli o vrstvu laku na takom mieste, 
kde ho na hrnčeku chcete mať. Ak chcete uško biele, neponárajte ho do vody s lakom. Ja nechávam 
vrchný okraj radšej čistý a ponáram iba spodok hrnčeka. 
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5. Hrnček vytiahnite z vody a pozrite sa, ako sa lak „prilepil“ na hrnček. Vzor je ešte mokrý a mäkký a 

tak ho môžete ešte paličkou upravovať. Dajte ho na papier odkvapkať. Nechajte ho 15 minút uschnúť. 
Vzor môžete ešte lakom a štetcom jemne domaľovať. Ak sa Vám niektorá časť nepáči, ľahko ju 
odstránite odlakovačom. 

6. Hrnček je hotový a pripravený na používanie. Na tomto postupe je krásne, že každý hrnček je originál, 
lebo žiadne dva nie sú úplne rovnaké. 
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Čtyřlístek na klíče 

Připravila Jaromíra Bednářová (www.skolazvesela.cz). 
 

Co budete potřebovat 

 Modelovací hmotu FIMO: zelenou (2 dílky), červenou, černou a bílou (od 
každé malá kulička), 

 komponenty:  očko a řetízek s kolečkem na klíče, 
  
 váleček, nebo nějakou pomůcku pro vyválení placky, 
 nožík, 
 nepřilnavou podložku (já pracuji na staré obkladačce), 
 malé vykrajovátko srdíčka – není nutné, srdíčko lze vyrobit i bez něj. 

 
FIMO hmotu i potřebné komponenty zakoupíte v každém lepším papírnictví. 
 

Jak na to 

1. Hmota FIMO se na první pohled jeví dost tvrdá a je nutné ji v dlaních rozpracovat jako plastelínu, 
dokud nezměkne. Tuto část však děti  zvládají  většinou s  nadšením, což se mnohdy nedá říci o nás 
dospělých. 

2. Zelenou hmotu rozválejte na menší placku o síle cca 2-4 mm (podle toho, jak buclatý chcete čtyřlístek 
mít). Poté vykrojte 4 srdíčka. Pokud vykrajovátko nemáte, nezoufejte – předkreslete si na papíře malé 
srdíčko, vystřihněte a položte na hmotu – pak přesně podle šablonky obkreslete pomocí párátka  a 
poté vykrojte nožem. 
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3. Srdíčka spojte a doprostřed vložte malou kuličku, kterou přimáčknete.   
4. Z černé a červené hmoty (stačí opravdu kousíček), vytvořte  malé placaté oválky.  U obou následně 

odkrojte třetinku. Spojte k sobě  2 třetinky červeného oválku a jednu třetinku černého, vznikne tak 
tělíčko a hlavička berušky.  Nemusíte mít obavu, že  spolu nebudou držet, následným pečením vše 
k sobě pevně přilne. 

5. Berušce následně dodělejte puntíky a očička. Aby byly stejné, je vhodné nejdříve vyválet tenký 
váleček a z něj poté postupně odkrojit stejné dílky a prsty je vytvarovat do kuličky. 

6. DŮLEŽITÉ: Nezapomeňte do  čtyřlístku udělat větší jehlou  nebo hřebíkem dírku pro kroužek! 
7. Poté položte na pečící papír, troubu si předehřejte na 110°C a  pečte 30 minut. 
8. Nakonec provlékněte dírkou kroužek. 
 
TIP: Zkušené fimařky jistě ví, že  mají možnost výrobek i nalakovat  lakem na FIMO, aby se přívěsek 
krásně leskl. Zakoupit jej lze všude tam, kde se prodává i FIMO, lak schne cca 15 minut a úplné 
vytvrzení  trvá 24 hodin. Výsledkem je pak porcelánový vzhled výrobku. 
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Obal na mobil 

Připravila Lenka Podolinská (www.lenkapodolinska.cz). 

Co budete potřebovat 

 2 ks barevné pěnovky velikosti A4 (pěnovku zakoupíte v papírnictví či 
výtvarných potřebách), v našem případě růžovou a zelenou, 

 bavlnku, jehlu, nůžky, pravítko, ozdobný knoflík, 
 sekundové lepidlo, 
 2 kolíčky, 
 barevný provázek dlouhý 14 cm. 

Jak na to 

Před výrobou obalu si změřte svůj mobil a při výrobě si ponechejte kolem mobilu 2 cm rezervu. Rozměry, 
které jsem použila níže, jsou na dotykový mobil Samsung (rozměry 6,5 x 12 x 0,5 cm). 
 
1. Na růžovou pěnovku si vyznačte 2 obdélníky (20 x 11 cm a 5 x 3 cm) a vystřihněte. 
2. Na zelenou pěnovku vyznačte 2 obdélníky (oba 14 x 11 cm) a vystřihněte. 
3. Podle šablony obmalujte na růžovou pěnovku kytičku a vystřihněte. 
4. Na zelenou pěnovku obmalujte kolečko (poslouží vám mince 1 Kč) a vystřihněte. 
5. Kolečko přilepte ke kytičce sekundovým lepidlem. 
6. Bavlnkou přišijte ozdobný knoflík na kytičku s kolečkem, a to do spodní třetiny jednoho zeleného 

obdélníku. 
7. Pomocí pravítka si propiskou vyznačte 1 cm od sebe tečky po celém obvodu zeleného obdélníku. 
8. Na růžovém obdélníku vyznačte stejný počet teček, vynechte horní stranu. 
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9. Přiložte k sobě zelené obdélníkové díly a růžový (bude vám přesahovat obdélník o rozměrech 5,5 x 

11 cm) a přišijte bavlnkou k sobě obě boční strany a stranu spodní. 
10. Vytvoříme poutko, které bude pouzdro uzavírat: sekundovým lepidlem slepíme malý růžový obdélníček, 

šňůrku k vrchní části růžového obdélníku. Přichytíme kolíčky a necháme zaschnout. 
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Vánoční mýdlo 

Připravila Romana Hanigerová (www.jazzberrycosmetics.cz). 

Co budete potřebovat 

 200 g transparentní mýdlové hmoty, 
 15 kapek oranžové barvy do mýdel, 
 1/4 čajové lžičky zlatých třpytek (čím menší, tím lepší), 
 50 kapek vonného oleje s vánoční vůní, 
 3 hvězdičky badyánu, 

 
 staré noviny či plastový ubrus, 
 kuchyňské váhy, 
 ohnivzdorná miska nebo odměrka, 
 hrnec s vodou (o něco větší, než miska), 
 silikonová forma na pečení, 
 nůž, 
 čajová lžička. 

 
Všechny suroviny seženete např. na www.mydlovysvet.cz. 
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Jak na to 

Vše si připravte předem - ušetříte si tak v průběhu tvoření čas i nervy. 
 
1. Do hrnce nalijte vodu a přiveďte téměř k varu. 
2. Mezitím nakrájejte mýdlovou hmotu na malé kostky a nasypte do ohnivzdorné misky. Hmota je 

poměrně měkká - můžete tedy použít příborový nůž beze strachu, že se vaše dítko zraní. 
3. Vložte ohnivzdornou misku do vodní lázně a na mírném plameni zahřívejte, dokud se všechna mýdlová 

hmota nerozpustí. (Máte-li elektrický sporák, jakýkoli plamen je nežádoucí.) 
* Míchtejte, ale nekvrdlejte! Jinak se vám do hmoty dostane spousta malých bublinek, kterých bude 
těžké se zbavit.  
* Hmota se nesmí vařit, jinak se vám zdrcne. 

4. Odstavte hrnec z plotny, vyndejte misku a postavte ji na plochu pokrytou starými novinami nebo 
plastovým ubrusem. 

5. Přidejte 15 kapek oranžového barviva do mýdel a 50 kapek vonného oleje. 
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6. Nechte hmotu mírně zchladnout (asi 5 minut), ale nepřestávejte ji jemně míchat - předejdete tak 

jejímu tuhnutí na povrchu. 
7. Přisypte 1/4 čajové lžičky zlatých třpytek. Přidáte-li třpytky do velmi horké hmoty, nerozprostřou se 

vám rovnoměrně do celého mýdla a klesnou ke dnu. 
8. Nalijte do poloviny silikonové formy mýdlovou hmotu, vložte hvězdičku badyánu a zalijte zbytkem 

hmoty. 
 

 
 

9. Nechte ztuhnout (asi hodinu a půl). 
10. Opatrně vyndejte mýdlo z formy. 
11. Zabalte a udělejte radost někomu, koho máte rádi. 
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BONUSOVÝ DÁREK PRO DĚTI: Veselý mazlík – Pejsek 

Připravila Renata Pekařová (www.renatapekarova.cz). 

Co budete potřebovat 

Pomůcky: 
 šicí stroj, 
 nůžky na látku a na papír, pokud máte cik-cak nůžky, 
 lepidlo, 
 vytištěný střih (www.vasedeti.cz/ke-stazeni/strih-vesely-mazlik.pdf), 
 špendlíky, 
 nitě v barvě použitých látek, 
 značkovač - pero PILOT. 

 
Materiál: 
 barevná bavlněná látka: 

o 2 ks 40x25 cm, 1 ks 14x25 cm na tělo mazlíka, 
o 20x15 cm na obličej, 
o 27x21 cm na kapsu, 
o 2ks 13x17 cm na uši, 
o asi 5x6 cm na flíček pod okem, 
o 4x3 cm na nos, 

 jednobarevná světlá bavlněná látka na výplň 2ks 40x25 cm, 
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 froté na obličej, nohy a uši mazlíka (můžete koupit menší ručník 30x50 cm), ze kterého nastříháte 

tyto díly: 
o obdélník 20x15 cm na obličej, 
o 2 ks 13x17 cm na uši, 
o 2 ks 18x10 cm na nožičky, 

 vlizelín asi 10×10 cm na podžehlení flíčku pod okem a nosu, 
 asi hrst kuliček dutého vlákna do nožiček, 
 250g pohankových slupek do vnitřní výplně. 

 

Jak na to 

1. Vytiskněte si střih. Tělo mazlíka se skládá ze dvou dílů. Slepte je dohromady. 
2. Obdélník bavlněné látky 20x15 cm položte na podložku lícem nahoru (hezkou stranou látky). Froté 

položte na bavlněnou látku. Obkreslete podle střihu tvar hlavy nebo si střih přišpendlete na látky a 
šijte vedle střihu. Šijeme po celém obvodu. 

3. Sestřihněte šev na 0,3 cm. Pokud máte cik-cak nůžky, v kulatinách sestřihněte ještě cik-cak nůžkami. 
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4. Ve spodní, bavlněné látce vystřihneme uprostřed otvor, kterým protočíte látky do lícové strany. Pozor, 

neprostřihněte otvor i ve froté! 
5. Vymněte hrany švu, hezky srovnejte a vyžehlete. 
6. Vytvořte obličej. Podžehlete vlizelínem kousek látky na flíček pod okem a na čumáček. Potom 

vystřihněte tvar a umístěte na obličej pejska. Šijete pro děti, obličej by měl být usměvavý a veselý. 
7. Nejdříve přišijte hustým entlem (cik-cak stehem) flíček pod okem, potom čumáček. Nakonec udělejte 

dvě čárky jako oči a úsměv.  
Doporučuji měnit nitě v barvě látek. Cik-cak steh na flíček a čumáček nebude výrazný, naopak na oči 
a úsměv zvolte barvu výraznější. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. Froté 2x (13x17 cm) položte na podložku, lícem nahoru. Na něj položte lícem bavlněnou látku. 

Obkreslíte tvar oušek. Šijete po poznačeném obrysu. Šev sestřihnete na 0,3 cm. Horní rovnou část 
nešijete, ustřihnete rovně bez švu. Přetočte do lícové strany, vymněte šev a vyžehlete. 

9. Froté obdélníky 2x (18x10 cm) na nožičky položte lícem na sebe. Obkreslete tvar nohou a šijte 
v obkreslené lince, horní rovnou část nesešívejte. Sestřihněte šev na 0,3 cm a přetočte do lícové 
strany. 
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10. Nožičky naplňte kuličkami dutého vlákna. Dutého vlákna plňte málo. Zašijte rovnou část nahoře, 
uzavřete otvor, ať duté vlákno zůstane hezky uvnitř. 

 
 
 

11. Obdélník látky 27x21 cm na kapsičku přeložte na polovinu lícem dovnitř. Na hřbet přehybu umístěte 
rovnou hranu střihu na kapsičku. Obkreslete tvar. Šijte v obkreslené lince. Ve středu dolní části 
nesešívejte asi 10 cm, je to otvor na protočení kapsičky. Sestřihněte šev na 0,3 cm. V části, kde je 
otvor, nechejte asi 1cm šev. Přetočte do lícové strany. Vymněte šev, vyžehlete kapsičku. V místě 
otvoru žehlete až nakonec. Podehněte šev dovnitř a srovnejte s krajem kapsičky, ať není poznat, že 
tam nějaký otvor je. 

12. Obdélníky látky 2x (40x25 cm) na tělo mazlíka položte na sebe. Obkreslete střih a vystřihněte 
s přídavkem 1 cm na šev po celém obvodu. 
Jeden díl dejte zatím stranou. 
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13. Na střed druhého dílu umístěte obličej. Obličej má z každé strany k okraji látky na tělíčko stejnou 

vzdálenost. Do horního pravého a levého obloučku zastrčte asi 1 cm ouška. 
14. V rovné části ouška, kterou zasouváte pod obličej, udělejte malý sklad. Ouško bude vypadat lépe. 

Stejnou barvou jakou má froté obličeje, přišijte obličej v kraji po celém obvodu k látce. 
15. Asi 16 cm od spodního okraje umístěte horní okraj kapsičky na střed dílu. Od každého bočního okraje 

má stejnou vzdálenost. Našpendlete a přišijte. Jednou asi 2 mm od okraje kapsy a podruhé za patku - 
to znamená, že okraj patky kopíruje okraj kapsičky. Tím jste zašili i otvor, kterým jste kapsičku 
protáčeli. 

16. Dolní okraj přeložte na polovinu. Od této poloviny na každou stranu ve stejné vzdálenosti umístěte 
nožičky mazlíka. Přišijte je asi 0,3 cm od okraje látky. 

17. Ouška složte a přišpendlete na obličej, ať nepřekážejí při sešívání. 
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18. Na zadní díl budete potřebovat odložený díl ve tvaru mazlíka a obdélník 14x25 cm. 
19. Tvarovanému dílu v dolní části zažehlete do rubové strany 2 a 2 cm. Stejně zažehlete jeden delší 

okraj i na obdélníku 2 a 2 cm do rubové strany. Přišijte zažehlení v okraji látky. 
20. Na podložku si položte obdélník, zažehleným okrajem nahoru. Poznačte si od jeho spodního okraje asi 

4 cm. Na tuto značku položte tvarovaný díl. Zašpendlete díly k sobě. Máte hotový zadní díl 
s hotelovým zapínáním. 

21. Na podložku si položíte přední díl obličejem nahoru a na něj položte zadní díl lícem k obličeji. 
Sešpendlete okraje na sebe a sešijte 1 cm od okraje po celém obvodu. Začistěte šev overlockem nebo 
cik cak stehem. Přetočte mazlíka do lícové strany. Vrchní obal máte hotov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
22. Dva obdélníky na výplň 40x25 cm položte lícem na sebe. Obkreslete podle střihu tvar mazlíka. Sešijte 

v zakreslení. Ve středu rovné, dolní části nesešijte asi 10 cm, je to otvor na protočení a plnění 
mazlíka. Sestřihněte šev asi 0,3 cm po celém obvodu. V místě, kde jste nesešili otvor, nechejte šev  
1 cm. 

23. Přetočte do lícové strany a naplňte. 
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24. Plnit můžete dutým vláknem, pohankovými slupkami nebo jinou výplní, kterou máte rádi. Pokud 

plníte pohankovými slupkami, plní se asi do ¾ polštářku. Zašijte otvor. Výplň vložte a srovnejte do 
ušitého mazlíka a máte hotovo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Můj tip: Změňte mazlíkovi ouška a hned to nebude pejsek, ale kočička, medvěd, opice, zajíc, ovečka a 
určitě vymyslíte i další. 
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Mazlík pro děti 2: Když se nekamarádíte se šicím strojem 

 
Pokud se vám pejsek s nahřívatelnou náplní líbí a na šití si netroufáte, nezoufejte. 
 
I vaše děti si můžou užít hřejivé mazlicí zvířátko do pelíšku. Objednat si ho můžete na www.termofor.cz, 
kde je opravdu široký výběr nahřívacích plyšáků. 

 
 
 
Nebude to sice už vlastnoručně ušitý originál, ale bezpochyby zahřeje a potěší i tak. 
 
 
 
 Jé, ty chci! 
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Kreativní jedenáctka 
 

Jaromíra Bednářová 

Jsem učitelka s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ a spoluautorka projektu Škola zvesela. 
Na našem webu najdete rady a tipy, jak jednoduše a zvesela řešit domácí přípravu do 
školy. Pomáháme rodičům přežít školní docházku svých dětí a nezbláznit se. 
Najdete mě na www.skolazvesela.cz. 
 

 

Jana Bakičová 

Milujem maľbu horúcim voskom a som certifikovanou lektorkou tejto výtvarnej techniky. 
Pomáham ľuďom kreatívne tvoriť, objavovať  svet farieb a pochopiť ako prostredníctvom 
nich môžeme ovplyvňovať naše emócie a zlepšovať  si tak zdravie a každodenný život. 
Som autorkou e-bookov 3 základné techniky k tvorbe enkaustikou  a Enkaustika - maľba 
horúcim voskom.   

 

Romana Hanigerová 

Do kosmetiky jsem blázen už léta, ale až ve vymýšlení vlastních receptů a výrobků jsem 
se našla. Specializuji se na mýdla a balzámy na rty a mít jednou vlastní kosmetickou 
firmu je mým velkým snem.  
Více tipů a návodů najdete na www.jazzberrycosmetics.cz. 
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Iva Kolářová 

Jsem designérka promyšlených interiérů, architektka domova harmonie. Navrhuji a učím, 
jak si uspořádat a vylepšit jakýkoliv prostor,  aby byl krásný, praktický, v souladu s 
přirozeným životem a podporující jedinečnost člověka, jeho plány i sny.  
Napsala jsem e-book 5 tipů, jak si zpříjemnit domov a tím i život a nabízím i osobní a 
skypové konzultace. 

 

Renata Pekařová 

Jsem podnikatelka, lektorka kurzu šití, autorka e-booků. Prodávám krásné bavlněné látky 
a potřeby pro šití. Tvořím foto návody, učím šití polštářů, dek, kabelek, větších i menších 
šicích projektů. Věřím, že šijeme pro radost. 
Najdete mě na www.renatapekarova.cz a www.siti-renata.cz. 

 
 

Lenka Podolinská, Bc. 

Jsem fyzioterapeutka, lektorka dětských masáží a miluji různé alternativní metody a 
cvičení. Na své cestě provázím nejen ženy, ale i jejich děti. Vytvořila jsem projekt Pět 
tantrik pro zdravou pánev. 
Napsala jsem pro vás e-book Tajemství ženské krásy (5 tipů, jak probudit Bohyni v každé 
z nás). Najdete mě na www.lenkapodolinska.cz. 
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Jitka Rakušanová 

Mou vášní je ruční tvoření. Tvořím od srdce k srdci už 8 let. Vyrábím bižuterii a tvořím 
nejen z papíru. Vedu taky vlastní kurzy, kde učím ženy jak tvořit jednoduše, kreativně a 
z různých materiálů. 
Připravila jsem pro vás e-book SMS už není IN, buďte jedineční! Najdete mě na 
www.jitkarakusanova.cz. 

 

Slávka Ramsová 

Som interiérová dizajnérka, blogerka, lektorka. Mám rada okolo seba krásu, harmóniu a 
pohodu a som odborník na to, ako ju vytvoriť aj okolo vás. Radím ľuďom a učím ich  ako 
si zariadiť vlastný moderný a originálny domov bez stresov a sklamaní. Moje hobby je 
potlač originálnych hrnčekov sublimačnou tlačou. 
Nájdete ma na www.slavkaramsova.sk a na Facebooku: Darček – originál hrnček. 

 

Julie Rawding 

Jsem matka, tetka a architektka. S manželem stále budujeme dům na Maltě (jak vtipné, 
že? malta na Maltě). A tak vím, jak je náročné nejen fyzicky, ale i psychicky, toto období 
ustát.  A jako „vyučená“ architektka mám spousty tipů a nápadů i pro vás a vaše bydlení.   
Najdete mě na julie-rawding.eu. 

 
  

http://www.vasedeti.cz/
http://www.vasedeti.cz/ebooky/3-triky
http://jitkarakusanova.cz/ebook-zdarma/
http://www.jitkarakusanova.cz/
http://www.slavkaramsova.sk/
https://www.facebook.com/Darček-originál-hrnček-848764238513776/
http://julie-rawding.eu/


 

 

39 Originální dárky od dětí: 13 jednoduchých návodů na dárky, které zvládnete vytvořit s dětmi 

www.vasedeti.cz * Přečtěte si také Jak nepřijít o nervy, když se pustíte do tvoření s dětmi 

 

 

Barbora Pecháčková Uchytilová 

Díky narození syna jsem se rozpomněla na svůj původ a začala tak svou cestu zpět k 
přirozenosti prostřednictvím neuvěřitelných možností, které nabízí pobyt v lesní školce. 
Jako dobrovolník pracuji v lesní školce Mokrovraty. 
Jsem autorkou e-booku Pět mýtů o lesních mateřských školách. Najdete mě na 
www.barborauchytilova.cz. 

 

Petra Vymětalová 

V roce 2004 jsem při mateřské založila portál VašeDěti.cz a věnuji se mu dodnes. Bylo mi 
ctí sestavit pro vás tento e-book z návodů od výše uvedených autorek. 
Těším se na viděnou na www.vasedeti.cz. Najdete mě i na www.petravymetalova.cz. 
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Přejeme vám příjemně prožitý advent, krásné Vánoce a spoustu radosti nejen při tvoření s dětmi 
 

Bára, Iva, Janka, Jára, Jitka, Julie,  

Lenka, Petra, Renata, Romana a Slávka 
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