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Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Doporučení a pracovní
postupy v této knize byly autorem ověřeny, přesto za ně nelze převzít odpovědnost. Autor
ani nakladatelství neručí za jakékoliv věcné, osobní ani majetkové škody.
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Mnoho radosti vám
přeje
Miloslava Voborn
íková

Materiál a pomůcky
Nejdůležitějšími pomůckami je dobrá nálada, chuť tvořit a dostatek času. Z vlastní
zkušenosti vím, že když se zaberu do práce, přestanu vnímat čas a tvořím často i několik
hodin v kuse. Nebojte se, nechci po vás, abyste pracovali mnoho dlouhých hodin. Spíše
jsem tím chtěla říci, co s sebou nese výtvarná práce.
Ráda bych vám ukázala, že se dají vyrobit moc hezké věci i bez pořizování drahých
přístrojů a komponentů. Pokud ale s papírem pracujete a máte například Big Shot (embossovací přístroj a také zároveň přístroj na vyřezávání různých obrazců, rámečků, postaviček a písmenek pomocí šablon) určitě vám práci usnadní. A díky šablonám, které se
dají koupit v nepřeberném množství, rozšíří možnosti použití pro styl vintage.

Papíry
Nejčastěji používám papíry s vyšší gramáží. Mám vyzkoušeno, že úplně nejlepší jsou
papíry, které jsou například v balení košil, které koupíte ve velkých řetězcích zabalené
v igelitu s tímto papírem uvnitř. Prozradím vám, že jsem požádala u nás v obchodě
prodavačky, aby mi papír schovávaly. Ale samozřejmě to neznamená, že to je jediný
zdroj. Často také pracuji s papírovými kapesníky, ubrousky, novinami, starými mapami,
obyčejným papírem či krabicemi, které se vyrábějí z různě tvrdých papírů. Mám hodně
přátel, kteří vědí, čím se bavím, a proto mi nosí vše, co by jinak vyhodili. Zkuste se doma
porozhlédnout a jistě najdete spoustu papírků se zajímavým potiskem, hezkým písmem
apod., to vše se vám může jednou hodit.
Několikrát se v knížce zmíním o tom, že nic nevyhazuji. Protože i úplně malý kousek
papíru se bude hodit třeba na výrobu lístku ke kytičce. I z malého kousku látky můžete
udělat vsunutý proužek pod papír či z něho umotáte látkovou kytičku.

Krajky a látky
S krajkami a látkami pracuji velmi často. Řekla bych, že po papíru je to nejčastější
materiál pro styl vintage. Krajky dostávám od přátel a kamarádů, ale dají se i koupit.
A seženete je v různých velikostech i barvách. Velmi často nakupuji krajky na bazarech.
Tam se vůbec dají koupit úplné poklady. S látkami je to stejné a věřím, že najdete i u sebe
doma zajímavé kousky.
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Komponenty
Za komponenty považuji všechny ty
drobné a milé věci, které sbírám léta, ale
také je nakupuji. Jsou to staré knoflíky,
cvočky, korálky, stužky, provázky, látky,
háčkované dečky, kovové součástky. Jsou
nezbytnou součástí stylu vintage a krásně doplňují celý vzhled výrobku. Některé
komponenty si můžete vyrábět sami.
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Staré knihy
Často chodím do antikvariátu a kupuji
staré knihy. Opravdu ty staré, s plátnovou
vazbou a zahnědlými stránkami. Velmi
často jsou to i zajímavé formáty – jsou daleko menší než současné knihy. Dále uvidíte, že i takový starý kousek se dá použít.
Když si vezmete do ruky starou knihu, zaujme vás krásná barva stránek, jejich zajímavé formáty a kouzelný přebal. To je ta
stará duše papíru. A právě tu se pokouším
předat svým výrobkům.

Staré pohledy a fotografie
Pohlednice a fotky sbírám od malička. Když se podíváte třeba na fotky z minulého století – jak byla fotka připevněna na kartonu s informacemi o fotografovi,
jakou formou se fotografie zákazníkovi prezentovala, to je radost. Moc ráda chodím
na bazary, bleší trhy, do antikvariátů a do second handů s nadějí, že objevím zase
nějaký malý poklad.

Polotovary
Pokud chcete třeba začít s výrobou přáníček, doporučuji koupit již hotové polotovary (prázdné přání s obálkou). Jsou
k sehnání v různých tvarech a barvách.
I když si ráda sama vše vyrábím, toto je
jedna z mála věcí, kterou kupuji.

Tip: Pokud se budete práci s papírem věnovat, doporučuji si opravdu každý kousek papíru,

pohledy, zajímavé fotky, látky, krajky, knoflíky a další drobnosti, které byste jinak vyhodili,
uchovat. Uvidíte, že časem budete mít svou vlastní sbírku originálních „dílů“ nezbytných při
kreativním tvoření.
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