
HRA S HÁZECÍMI 
KROUŽKY  
SPOTŘEBA: 6x kulaté kuchyňské prkén-
ko průměr 26 cm, akrylové barvy v 6 
odstínech, bezbarvý, vodou ředitelný lak 
na dřevo, 6x kolík dlouhý 20 cm; 0,5 m 
silného lana na jeden kroužek, motouz, 
lepidlo Herkules, elektrická izolační pás-
ka, samolepicí fólie, vrtačka 
TECHNIKA: šablonování, malba na dřevo

Na kroužek ustřihneme 0,50 m lana, na kon-
cích zastřihneme každý pramen jinak dlou-
hý, aby se vzájemně propojily. Důkladně 
namočíme lepidlem a konce zasuneme do 
sebe. Izolační páskou omotáme spoj a ne-
cháme do druhého dne proschnout. Pásku 
sejmeme, spoj potřeme lepidlem a omotá-
me motouzem, aby se spoj zpevnil. Zaváže-
me a konce vmáčkneme pod omotávku.
Do středu prkénka vyvrtáme otvor pro kolík. 
Podle předlohy J si z fólie vystřihneme šab-
lony čísel 10 – 60  nebo 1 – 6 pro dětskou 
verzi. Šablony nalepíme na prkénka a čísli-
ce namalujeme 6 různými barvami. Po se-
jmutí šablon dospělým domalujeme černou 
barvou terče, dětem namalujeme kolem 
číslic zvířátka. Konec kolíku v délce 7 cm po-
malujeme stejnou barvou jako je číslo na 
prkénku. Kolíky vlepíme do otvorů. Nakonec 
vše přelakujeme bezbarvým lakem. 

cích zastřihneme každý pramen jinak dlou-
hý, aby se vzájemně propojily. Důkladně 
namočíme lepidlem a konce zasuneme do 
sebe. Izolační páskou omotáme spoj a ne-
cháme do druhého dne proschnout. Pásku 
sejmeme, spoj potřeme lepidlem a omotá-
me motouzem, aby se spoj zpevnil. Zaváže-

Do středu prkénka vyvrtáme otvor pro kolík. 
 si z fólie vystřihneme šab-

lony čísel 10 – 60  nebo 1 – 6 pro dětskou 
verzi. Šablony nalepíme na prkénka a čísli-
ce namalujeme 6 různými barvami. Po se-
jmutí šablon dospělým domalujeme černou 
barvou terče, dětem namalujeme kolem 
číslic zvířátka. Konec kolíku v délce 7 cm po-
malujeme stejnou barvou jako je číslo na 
prkénku. Kolíky vlepíme do otvorů. Nakonec 



PŘEDLOHA J



PŘEDLOHA J


