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SKÁKACÍ PYTEL 
A PYTLÍK 
NA ŽETONY
VeLikOSt: 120 x 60 cm, malý 
pytlík 15 x 17 cm  
SPOtřeBa: 0,65 m/150 cm š. žluté 
bavlněné látky, stejné množství 
červené, 0,25 m/140 cm š. zelené, 
0,40 m žluté šňůrky, voskovky 
na látku Fabric Fun od Pentel arts 

Z červené a žluté látky nastříhá-
me po jednom dílu 130 x 65 cm 
a na malý pytlík 17 x 20,5 cm, ze 
zelené 2x díl 65 x 25 cm. Na spod-
ní okraj červeného a žlutého dílu 
přiložíme zelený díl. Horní okraj 
zeleného dílu založíme do rubu, 
kraj 2x prošijeme, přišijeme ostat-
ní strany dílu na díl pytle. Čer-

vený a žlutý díl položíme lícem 
na sebe, sešijeme za 1 cm. Py-
tel složíme švy na sebe tak, aby 
jedna polovina strany pytle byla 
červená a druhá žlutá, sešijeme 
spodní okraj. Pytel obrátíme, hor-
ní okraj založíme 8 cm do rubu, 
podehneme a prošijeme. Pro cca 
19 cm široké dno, rohy dna rozloží-
me a přehneme směrem nahoru. 
Složený roh v místě švu prošijeme. 
Díly pytlíku sešijeme za šev 1 cm. 
Švy položíme na sebe jako u pytle 
a sešijeme dno. Horní okraj zalo-
žíme 2,5 cm do rubu, podehneme, 
prošijeme a vynecháme otvor 
2 cm. Tunýlkem provlékneme šňůr-
ku a konce svážeme na uzel. 
Nakonec na pytel a pytlík, podle 
předlohy na tričko namalujeme 
jablíčka a zafixujeme podle návo-
du výrobce.  

Předloha a
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MALOVANÉ 
ŽETONY 
VeLikOSt: průměr 4 cm 
SPOtřeBa: dřevěná kolečka 
(suky) o průměru 4 cm výška 
(OBi, BaUHaUS), akrylové 
barvy, štětec
tecHnika: malba na dřevo 

Podle předlohy a, namalujeme 
na kolečka štětcem zvířátko, ovo-
ce, zeleninu nebo květinu. Nechá-
me uschnout.   
PřeDLOHa: a

DĚTSKÉ TRIČKO
SPOtřeBa: bílé nebo jakékoli 
světlé bavlněné tričko, voskovky 
na textil Fabric Fun od Pentel 
arts, plastová fólie na šablonu, 
řezák nebo nůžky, karton, tužka  
tecHnika: malba na textil

Podle předlohy B si nakreslíme 
motiv tužkou na fólii a vyřízneme 
šablonu. Tričko položíme na rov-
nou plochu a do trička vložíme 
karton. Na tričko položíme šab-
lonu a voskovkami namalujeme 

jablíčko. Potom nakreslený motiv 
zafixujeme žehličkou, podle návo-
du výrobce.  
PřeDLOHa: B

Předloha B
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OVOCE z bAREVNÉhO PAPÍRu


