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NEJDŘÍVE SI VYBERTE MISKU, 
která bude tvořit formu, protože ta 
určí tvar budoucího šálku. Miska může 
být z jakéhokoli materiálu, protože 
před zahájením polepování ji stejně 
musíte zabalit do potravinářské folie 
nebo do mikroténu, jen musí být 
dostatečně pevná. Z reklamních 
letáků nebo katalogů natrhejte kousky 
papíru, na rovnější plochu mohou být 
kusy větší, na složitější tvary jsou lepší 
menší. Zabalenou misku otočte dnem 
vzhůru a podložte kelímkem nebo 
jiným předmětem, aby byla kousek 
nad podložkou. Lepidlem natřete dno 
a část stěny misky, přiložte první kousek 
papíru a štětcem ho přetřete lepidlem 
a přimáčkněte k misce. Další kousek 
papíru přilepte tak, aby se částečně 
překrýval s prvním. Postupně takto 

přidávejte další kousky papíru, až budete 
mít celou misku polepenou. Aby papíry 
držely tvar misky, můžete je přimáčknout 
prstem namočeným ve vodě. Papíry 
u kraje misky nechte o kousek přečnívat. 
„Žebra“ na šálku vytvořte z pruhu papíru, 
natřete ho lepidlem a stočte do tenké 
roličky. Ustřihněte ji o kousek delší než 
je stěna misky a přilepte 4 až 6 žeber 
pravidelně po obvodu misky. Celou misku 
opět přelepte další vrstvou natrhaných 
kousků papíru. Poslední vrstvu udělejte 
z bílého kancelářského papíru, aby 
papíry s katalogů neprosvítaly skrz 
vrchní papír s potiskem, a nechte 
zaschnout. Otočte, kolem okraje misky 
odstřihněte přečnívající papír a misku 
vyjměte i s mikroténem. Celý vnitřek 
šálku přelepte bílým papírem, u okraje ho 
přehněte přes hranu a nechte zaschnout. 
Šálek otočte dnem vzhůru, nastříhejte 
si proužky papíru se vzorem (my jsme 
použili balící papíry Florentský vzor, Zlaté 
lístky na modrém pozadí a Medicejský 
vzor od mujpapir.cz) a stejným způsobem 
je přilepte. Proužky papíru vystřihujte tak, 
aby kopírovaly tvar šálku. Nejdřív přelepte 
žebra a pak prostor mezi nimi. Ouško 
vyrobte z pruhu tvrdšího papíru širokého 
1,5 cm a pruhu papíru s potiskem, který 
bude třikrát širší. Tvrdší papír přilepte 
do středu papíru s potiskem a jeho 
kraje přehněte a slepte. Potřebný tvar 
ouška docílíte v několika krocích. Nejdřív 
na jednom konci pruh stočte do kruhu 
o průměru cca 1 až 1,5 cm a slepte. 
Druhý konec přilepte k horní hraně šálku 
v délce asi 2 centimetry. Po zaschnutí 
ouško vytvarujte do podoby velkého 
S a konec s kroužkem přilepte k šálku 
kousek nade dnem.

Tip: šálek se dá používat jako váza 
na květiny, když do ní vložíte zpět misku, 
podle které jste ji dělali.

Budete 
POTŘEBOVAT
• bílý kancelářský papír
• papírové katalogy
• barevné balící papíry s různými 
vzory (www.mujpapir.cz)
• tekuté lepidlo na papír
misku na formu
• mikroténové sáčky nebo 
potravinářskou folii
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