
www.praktickazena.cz  © 2014 Sanoma Media Praha | Určeno pouze pro osobní užití, nikoli komerční účely!

PŘEDLOHA PRO VÁS  Vintage věnec z papírových roliček
Praktická žena | květen 2014 | Strana 8

LUcie Dvořáková, autorka již pěti 
kreativních knížek, pro vás připravila 
návod na věnec z papírových 
roliček. Další nápady z její dílny 
a informace o knížkách najdete 
na www.originalvyrobky.cz.

Papír je vskutku úžasný materiál 
a věřte, nevěřte – i odpadové roličky 
v sobě skrývají obrovský potenciál. 
Dají se z nich totiž vyrábět velmi 

efektní dekorace. Tak co třeba věnec? 
Výsledek jistě překvapí a návštěvy 
budou nadšené…

SPotřeBa: pevné papírové roličky 
(zde od toaletního papíru), silnější 
drát, různé knoflíky, korálky, perličky, 
kovové či dřevěné drobnosti, menší 
kleště, nůžky, tavící pistoli, špejli, tužku 
s hladkým povrchem, štětec, akrylové 
barvy, černý lihový tenký fix

Vintage Věnec z papíroVých roliček

1. Ze silnějšího drátu 
vytvoříme pomocí kleští 
kruh a na jeho koncích 
uděláme malá očka, 
která spojíme k sobě. 
Nejjednodušší způsob je 
omotat drát například 
okolo většího květináče, 
tak bude kruh skutečně 
pěkně kulatý.

6. Z roliček vystřihneme 
také okvětní lístky větší 
kytky, která bude tvořit 
dominantu budoucího 
věnce i ostatní lístečky 
k menším růžičkám.

2. Papírové roličky 
rozstřihneme podélně 
nůžkami.

7. Postupně pak všech-
ny části věnce slepíme 
pomocí tavící pistole. 
Nejdříve začneme lepit 
větší spirálky z vnitřní 
části na drát.

3. Pak z nich nastříhá-
me pásky široké zhru-
ba 0,5 – 1 cm přesně 
podle obrázku. Čím širší 
proužky nastříháme, 
tím bude věnec působit 
robustněji.

8. Potom pokračujeme 
po obvodu z vnějšku. 
Spirálky se snažíme 
spojovat vždy tak, aby 
působily uceleným 
dojmem.

4. Pomocí tužky proužky 
smotáme do spirály. Tu 
pak rukama jemně roz-
táhneme podle potřeby.

9. Jakmile máme základ 
věnce hotový, nabarví-
me ho pomocí štětce bí-
lou barvou a necháme 
zaschnout. Nesnažíme 
se přitom zatřít povrch 
roliček zcela, zajímavěji 
bude vypadat na věnci 

jemná patina. Barvu je třeba mít hustou, nesmí být 
ředěná vodou, jinak se tvar smotaných roliček po-
ničí. V lepším případě se narovnají, v horším zcela 
rozmočí. Pokud chcete mít věnec dokonale bílý, 
raději barvení několikrát opakujte, barvu nanášejte 
v menším množství, mezi tím ji vždy nechte důkladně 
zaschnout.

5. Několik pásků stočíme 
na špejli a vytvoříme 
menší spirálky, ze kte-
rých pak vyrobíme malé 
růžičky i ostatní kytičky.



www.praktickazena.cz  © 2014 Sanoma Media Praha | Určeno pouze pro osobní užití, nikoli komerční účely!

PŘEDLOHA PRO VÁS  Vintage věnec z papírových roliček
Praktická žena | květen 2014 | Strana 8

10. Na nabarvený zá-
klad nalepíme vyrobené 
kytičky a lístečky.

11. Připravíme se různé 
knoflíky, korálky, perlič-
ky, kovové a jiné drob-
nosti, které pak rovněž 
na věnec pomocí tavící 
pistole nalepíme.

12. Věnec dále podle 
libosti namalujeme. 
Nejdříve natřeme jed-
notlivé dílky základními 
barvami a necháme 
zaschnout. 

13. Pak vytvoříme na věn-
ci hnědou patinu. Postu-
pujeme tak, že na štětec 
naneseme velmi malé 
množství barvy, kterou 
pak zlehka nanášíme 
na zvolená místa či pouze 
otíráme o hrany roliček.

14. Pomocí tenkého 
černého fixu a obráce-
né strany štětce nebo 
špejle dozdobíme 
věnec drobnými tečkami 
a necháme zaschnout. 


