

proužky na quilling - šíře 10 mm provázek



bambulky 10 mm



větvičky



quillingové pero - plastové pero s kovovým navíjecím hrotem pro techniku
quilling vám pomůže k dosažení přesného a rychlého natáčení proužků
papíru. Na jednom konci pera je quillingový hrot. Do jeho zářezu se
zasunuje konec proužku papíru a stáčí do ruličky.



Speciální šablona na quilling – zásadním způsobem vám usnadní práci
a navíc vám nabídne nové možnosti stáčení papírových proužků. Šablona je
z tvrdého plastu, s různými otvory. Kolečka, srdce, trojúhelníky, kapky,
oválky, půloblouky, čtverce a propojené kruhy, ve kterých můžete tvarovat
quillingové spirálky. Otvory jsou označené velikostí v milimetrech pro
snadnější orientaci. V horním pravém rohu jsou dírky pro techniku
špendlíkování. Můžete vytvořit pomocí špendlíků různě tvarované lístky.
Celá šablona je pevně podlepená korkovou podložkou. Lze použít
i obyčejnou plastovou šablonu.



hřebínek



lepidlo v tužce



tavná pistole



nůžky

1. Vydejte se na procházku třeba do lesa, doneste si větvičky a nachystejte si
bambulky. Bambulky si přilepte na větvičky tavnou pistolí. Barevná kombinace
bambulek je jen na vás.

2. Nyní můžete začít vyrábět quillingové ozdoby.

1. Nachystejte si pět proužků libovolné barvy.

2. Konec proužku navlékněte do špičky pera. Celý proužek namotejte. Smotaný
proužek vložte do šablony (otvor č. 18). Proužek opatrně vyndejte ze šablony
a konec zalepte lepidlem. Stlačíme mezi prsty, vznikne vám tvar slzičky.

3. Stejným postupem udělejte všech 5 lístečků květinky. Do středu květiny si
vyberte jinou barvu proužku. Proužek smotejte do kroužku a konec zalepíte. Nyní
máte květinku připravenou ke slepení. Lepidlo naneste na hrany lístečků
a přilepte ke středu.

4. Další květinky si udělejte z lístků ve tvaru oka. Po rozmotání v šabloně
a zalepení konců stisknete na obou stranách kruhu (vytvoříte 6 lístků). Lístky
budete slepovat k sobě. Lepidlo nanesete na okraj plochy. Slepíte k sobě 2 lístky.
Stejným postupem slepíte celou kytičku. Lepidlo necháváte důkladně zaschnout.

1. Nachystejte si další proužky (např. v modré barvě) a můžete tvořit motýlka.

2. Slepíte dva barevně odlišné proužky k sobě.

3. Vytvořený proužek namotáte na špičku pera a vložíte do šablony č. 26. Proužek
v otvoru necháte volně rozmotat.

4. Opět vyjmete ze šablony, slepíte a stlačíte proužek do slzičky. Takto stejně
vytvoříte 2 kusy.

5. Spodní křídla vytvoříte smotáním jednoho proužku, vložíte do šablony č. 20.
Zmáčknete na jedné straně do slzičky a máte nachystaná křídla.

6. Vyberete tmavší barvu proužku na tělíčko a hlavu.

7. Tělo uděláte opět smotáním. Vložením do šablony č. 26 a stlačíte do úzkého
tvaru oka.

8. Hlavičku namotáte a zalepíte.

9. Ustříhnete asi 10 cm černého proužku. Omotáte hlavičku a zalepíte. Černým
proužkem omotáte i tělíčko.

10. 10 cm černého proužku rozstřihnete podélně na 5 mm.

11. Konec proužku smotejte perem.

12. Namotáte stejně oba konce a střed prohnete.

13. Nanesete lepidlo do středu proužku. Přilepíte k hlavičce a vytvoříte tykadla.
Hlavičku přilepíte k tělu motýlka.

10. Přilepíte křídla a dáte na podložku důkladně uschnout.

1. Slepíte si 2 odlišně barevné proužky k sobě. Světlejší stranu navléknete pod
první zub hřebínku. Pokračujete podvlečením pod druhý zub. Otočíte hřeben na
druhou stranu a na proužek nad prvním zubem naneseme trochu lepidla. Proužek
zasuneme pod třetí zub. Za třetím zubem vytáhneme proužek nahoru.

2. Na proužek nanesete lepidlo. Proužek přehnete přes lepidlo a provléknete pod
sousední volný zub. Pokračujete pořád stejně. Na druhé straně vám vzniká tento
vzor. Stejně pokračujete až do konce proužku. Konce proužku přilepíte lepidlem.
Musíte si pohlídat, aby byl na každou stranu stejný počet ohybů. Naskládaný
proužek stáhnete z hřebínku. Ohnete do požadovaného tvaru. Vyberete tmavší
barvu a přilepíte proužek na spodní část. Omotáte kolem tvaru a konec zalepíte.

3. Na spodní pár křídel namotáváte stejně, ale jen jeden proužek. Stáhnete z
hřebene, ohnete, ale tentokrát smyčkami dovnitř. Na spodek přilepíte proužek
tmavší barvy. Omotáte a opět přilepíte. Máte hotová křídla.

4. Tělo motýlka si uděláte také na hřebínku. Provléknete proužek pod dvěma
krajními zoubky. Přehnete přes sebe a nad prvním zubem přilepíte. Budete
postupně namotávat na hřeben a v horní části vždy přilepíte.

5. Nyní si tělíčko vytvarujete. Pro kontrast opět omotáte tmavším proužkem.
Konec proužku přilepíte.

6. Hlavičku namotáte perem a slepíte. Stejně jako u prvního motýlka vyrobíte a
přilepíte tykadla. Celého motýla slepíte k sobě v místech dotyku tak, jak vidíte na
obrázku.

7. Stejně jako křídlo motýlka si můžete vyrobit i vajíčko.

Zdroj:
https://koralky.stoklasa.cz/quilling-jarni-tvoreni-pro-deti-i-dospele-x31595

