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MÓDNÍ KOREK

Natural

Přírodní

Přírodní a trvanlivé materiály patří mezi
současnými módními a bytovými doplňky
k novým a vyhledávaným trendům, a k těm
nejvyhledávanějším patří korek!
A není divu, protože tato obnovitelná a na
péči nenáročná surovina disponuje skvělými vlastnostmi. Tak zaprvé: korek vyzařuje
díky svému jemnému a prodyšnému povrchu příjemné teplo. Tento „veganský“ materiál je navíc díky odpuzování vody ideální
náhražkou kůže. Při zpracování boduje svou
pružností a robustností, a navíc má i další
výhody. Je antibakteriální, snadno recyklovatelný a biologicky odbouratelný.

Natural gestreift

Přírodní s proužky

Mosaico fein

Jemná mozaika

To z něj dělá dokonalý materiál pro tvůrčí
výrobu dekorativních předmětů či doplňků
s osobitým nádechem. Veškeré modely
v této knize jsou finančně nenáročné a slouží především jako inspirace pro výrobu vlastních výrobků.
Přeji vám hodně potěšení s přírodním
a trvanlivým materiálem, jakým je korek!

Coluna straight

Výrazna struktura

ELEGANTNĚ PROUŽKOVANÉ
RÁMEČKY NA OBRAZY
POTŘEBNÝ MATERIÁL
• MDF fotorámeček se skleněnou tabulkou o roz-

měrech 20 × 25 cm • korková látka Coluna straight o rozměrech cca 21 × 11 cm • korková látka
Granular o rozměrech cca 20 × 5 cm • akrylové
barvy: tyrkysová světlá, tmavohnědá a mátově
zelená • průhledná fólie • knihařský klih
Předloha 1, strana 56

Užší strany rámečku natřete tmavohnědou
barvou. Svislé strany rámečku polepte látkou Coluna straight (viz fotografie). Obě
vodorovné plochy rámečku vlevo polepte
vždy 2 cm proužky obou korkových látek,
zbytek polepte látkou Granular. Podle předlohy 1 na str. 54 si vyrobte lístečkovou šablonu. Tu opakovaně přikládejte, a štětečkem
nanášejte lístečky ze směsi světlé tyrkysové
modré a mátově zelené barvy.

TAŠTIČKA NA CHYTRÝ TELEFON
POTŘEBNÝ MATERIÁL
• korková látka Coluna straight o rozměrech

58 × 9 cm • korková látka Granular o rozměrech
cca 4 × 9 cm • akrylové barvy: tyrkysová světlá,
mátově zelená • průhledná fólie • světlehnědá nit
Předloha 1, str. 56

Horní okraj zadní části korkové látky o velikosti 9 × 40 cm pokryjte kusem korkové látky o rozměrech 9 × 18 cm. Okraje případně
slepte. Obě strany 3 cm širokého a 5 cm
dlouhého jazyka po 5 cm zastřihněte šikmo
ve směru ven a látku pak zhruba 2 mm od
okraje sešijte pravidelnými stehy.
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Na spodním okraji přehněte nahoru pruh
široký zhruba 1 cm. Poté přehněte nahoru
spodní díl v délce zhruba 11 cm, aby vznikla
kapsa. Kus korkové látky (Granular) široký
4 × 9 cm přeložte podélně napůl, na okrajích slepte a přiložte k taštičce zhruba 4 cm
od jejího horního okraje. Boky taštičky včetně podélného pásku sešijte šicím strojem.
Nakonec vyzdobte zelenými lístky podobně jako v případě Rámečku.

KOŠÍK
POTŘEBNÝ MATERIÁL
• korková látka Coluna straight 60 × 30 cm
• 2 kulaté korkové podložky Ø 18,5 cm
• světle hnědá nit • knihařský klih

Oba užší okraje korkové látky sešijte zhruba
1 cm od okraje. Průměr vzniklého kruhu by
měl odpovídat průměru korkového tácku.
V opačném případě šev rozpárejte a sešijte
znovu. Horní a spodní okraj látky nastřihněte do hloubky 4 cm. Spodní vzniklé zoubky
přilepte ke spodní části tácku, košík pak
obraťte naruby a horní zoubky přilepte
k horní části tácku. Zoubky uvnitř košíku
zakryjete vložením kruhu korkové látky
o průměru 18,5 cm, zatímco ty vnější zakryjete dalším korkovým táckem.
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KRÁČÍME S MÓDOU
KNIHA
POTŘEBNÝ MATERIÁL
• prázdný zápisník A5 • korková podložka Ø 10 cm
• korkový papír Natural • mátově zelená akrylová

barva • zlatá nit • knihařský klih
Předloha 2, str. 56

Přední a zadní desky knihy polepte korkovým papírem podle popisu na str. 53. Korkovou podložku natřete nazeleno, a propíchejte do ní otvory podle předlohy 2. Z každého
otvoru veďte na vnější straně nabarvené
podložky zlaté vlákno ke všem ostatním
otvorům. Vlákna přecházející přes středový
otvor protáhněte dolů a na zpáteční cestě
opět protáhněte nahoru. Vlákna na spodní
straně přišijte a tácek přilepte na přední desky knihy.
TIP
Otvory propichujte silnou jehlou na tvrdé, ale
pevné podložce (styrodur, brusná houbička
apod).

PŘÍVĚSEK NA KLÍČE
POTŘEBNÝ MATERIÁL
• plát korku • smaragdová a modrozelená perlov-

ka č. 5 • kroužek na klíče Ø 25 mm) • knihařský klih
Předlohy 4 a 5, str. 57

Z korkového papíru vystřihněte příslušný
tvar přívěsku podle předlohy 4 nebo 5, a propíchejte do něj otvory. Smaragdovou perlovkou následně vyšijte křížkovým stehem
písmeno. Na obdélníkový přívěsek můžete
vyšít modrozelenou perlovkou další vzor;
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rám a křížové stehy ve čtverečcích zase
smaragdovou perlovkou. Konce vláken
zapošijte na zadní straně. Vyzdobený korkový lístek přilepte zadní stranou na další lístek
a vystřihněte požadovaný tvar. Na horním
okraji propíchněte otvor pro kroužek
na klíče.

POHLEDNICE SE SLZAMI
POTŘEBNÝ MATERIÁL
• plát korku Natural • olivově zelená perlovka č. 5,

lipově zelená, smaragdová • akrylové barvy: světlá
tyrkysová modř, tyrkysová • papír bílý 90 g/m2
• béžový papír „sloní kůže“• knihařský klih

Předloha 3, str. 56

Přeložte arch „sloního“ papíru o rozměrech
10 × 15 cm. Do vzniklé dvojité karty vložte
o něco menší vložku ze stejného papíru.
Do korkového papíru 13 × 8 cm propíchejte
otvory podle předlohy. Jednotlivá políčka
můžete natřít zředěnou akrylovou barvou.
Obrysy kapek obšijte perlovkou, a tu pak zauzlujte na zadní straně. Korek nakonec přilepte
na papír.
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