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voření bylo vždycky mou vášní. Od nejranějšího věku, co si
pamatuji, jsem něco navrhovala a vytvářela. Tuto svou lásku
k tvoření jsem předávala své rodině a přátelům v podobě oslav,
setkávání a dárků. Stala se také základem mých knih a blogu.
(asubtlerevelry.com)
Oslava! Všude! Každý den. Věřím, že oslava se může stát životním stylem. Otevřete zásuvku s konfetami a udělejte z každého
dne svátek. Upečte dort zkrátka jen proto, že vám chutná a že
je škoda nechávat ten krásný tác uklizený v kredenci! Tvořením
můžete zkrášlit každou oblast svého života. Užít si každé minuty.
Protože oslava na vás čeká všude – musíte ji jen objevit a přivést
k životu.
Své dovednosti a nadšení získané při designu interiéru a při plánování oslav využívám, když tvořím knihy a svůj blog a když
sdílím na sociálních sítích. Za podpory tisíců sledovatelů po celém světě navrhuji, tvořím a sdílím tento životní styl už více než
sedm let.
Tvoření s bambulemi může být velká zábava!
Pamatuji si, že jedním z mých prvních projektů
byly bambule na ozdobu svatebního stolu.
Dnes bambule zažívají velký boom, protože
téměř v každém obchodě můžete najít desítky různých dekorativních přízí a můžete je zpracovat stovkami různých technik.
Bambulemi můžete ozdobit během krátké chvilky téměř všechno a ozvláštnit tak
zařízení bytu. V této knize najdete řadu
různých nápadů a tvořivých postupů, jak
využít bambule u sebe doma.
Tak se do toho pusťte!
Victoria Hudgins

Košíky s bambulemi
Z obyčejných košíčků se může stát jedinečná ozdoba. Můžete v nich podávat
sladkosti na oslavě, naaranžovat do nich velikonoční překvapení, skladovat
v nich drobnosti v koupelně nebo jimi oživit pracovní stůl – vždy upoutají
pozornost a rozjasní prostor.
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Budeme potrebovat:
* Středně silnou přízi v různých
barvách
* Malé košíky
* Nůžky
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* Vidličku
* Tavnou pistoli
* Drobné cukroví a bonbóny

1

 ejprve vyrobíme bambule.
N
Přízi omotáme asi desetkrát
až patnáctkrát kolem vidličky.
Uprostřed ji stáhneme
a pevně zavážeme.
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 řízi stáhneme z vidličky a po
P
stranách rozstřihneme. Pokud
je to potřeba, bambule hladce
zastřihneme.
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 ambule přilepíme horkým
B
lepidlem z tavné pistole na
horní okraj košíku.
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 ošíky naplníme bonbóny,
K
cukrovím nebo jinými
drobnostmi.
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Králícci z bambulí
Tito roztomilí králíčci patří k mým nejoblíbenějším výrobkům z bambulí!
Každému se hned zalíbí a můžete je využít jako výzdobu na oslavě, jako malý
dárek pro přátele nebo jako doplněk prostřeného stolu. Také jimi můžete
vyzdobit dětský pokoj.

