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V

roce 1987, jednoho zimního odpoledne, které změnilo můj dosavadní život,
mě můj otec dovezl k babičce, své matce. Babička Frances měla ráda barvy
a svůj umělecký cit uplatňovala při výzdobě domu. Kuchyň a obývací pokoj
byly vymalované její oblíbenou barvou - žlutou. A protože tenkrát v zimě neměli
v obchodě žluté květiny, rozhodla se babička, že mi dá za úkol vytvořit květiny
papírové – první z mnoha tisíc, jež potom následovaly.
Ve žlutě vymalované kuchyni mě posadila ke stolu, na němž byla miska s vodou,
potravinářské barvy, nitě, průhledná lepicí páska, drátěná ramínka na šaty a chrastivý
zelený voskový papír. Během následující hodiny mě naučila, jak vyrobit květiny
z filtrů na kávu. Bylo to úžasné! Ačkoli měla babička Frances po několika menších
záchvatech mrtvice zchromlé ruce, její jazyk byl stále neuvěřitelně rychlý. Znala
přesný postup výroby květin, věděla, jak vytvarovat okvětní lístky, kde je potom
uvázat nití nebo drátkem, a dirigovala mě krok za krokem. Nepomáhala jsem já jí,
ale ona pomáhala mě, abych to udělala sama. A já jsem si užívala každou minutu!
Konec byl nejlepší: babička vzala několik nejkrásnějších květin, dala je do své
oblíbené broušené vázy a postavila ji na krbovou římsu. Na krbovou římsu! Místu,
vyhrazenému olejovým malbám a exotickým pokladům, vévodilo moje dílo.
Od té doby se z výroby květin stala moje profese; učím lidi, jak vytvořit z papíru
jakoukoli květinu pod sluncem a sdílím tuto radost také se svými čtenáři. Upřímně
doufám, že si výrobu květin užijete spolu se mnou, anebo ještě lépe, že se o tyto
postupy podělíte s ostatními. A pokud budete mít to štěstí, že je budete vyrábět
s malými dětmi, nechte je tvořit samotné. Potom jejich květiny vezměte, dejte je do
krásné vázy a vystavte na důležitém místě, kde je může každý obdivovat. A možná
jednoho dne, pokud bude mít to dítě štěstí, vykvete vaše povzbuzení do něčeho
velkolepého – možná jednoho dne bude ten malý umělec sdílet svoji kreativitu
s ostatními, jako to dělám já. Moje květina rozkvetla v broušené váze na krbové
římse před mnoha, mnoha lety. Vaše květina začíná klíčit nyní.
Vítejte do mé zahrady!
Amanda Evanston Freund
neboli Broskvová teta
(AuntPeaches.com.)
Dokonalost je hrozné slovo – tvůrčí potenciál – se skrývá
v radosti!

Hyacinty

Hyacinty, jsou nejpůsobivější poslové brzkého jara, vyrůstají z cibulek v době, kdy je země ještě
zmrzlá a bezbarvá. Rozzáří své barvy jen jednou v roce na krátkou chvíli před Velikonocemi!
Ačkoli tato papírová květina nemůže nahradit nádhernou vůni pravých hyacintů, můžeme
jich za jedno odpoledne vyrobit třeba tucet.
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ˇ
Budeme potrebovat:
* Jemný ubrouskový papír
* Nůžky

* Slámky na pití (brčka)
*D
 ekorační lepicí pásku

Poznámka:
Na každou květinu budeme potřebovat pruh papíru o rozměrech 7,5 × 90 cm
a jednu slámku na pití.
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1

Ustřihneme pruh jemného
ubrouskového papíru
o rozměrech asi 7,5 × 90 cm
a přeložíme jej po délce na
polovinu.

2

 apír přeložíme na čtvrtiny
P
a po delší straně nastříháme
na proužky. Papír opatrně
rozložíme po celé délce tak,
aby se nastřihané proužky
nepotrhaly.

3

J ednu stranu nastřihaného
papíru přilepíme kouskem
lepicí pásky k horní části
slámky na pití.

4

 apír diagonálně obtáčíme
P
kolem slámky, občas jej
jemně povytáhneme nahoru
a pokračujeme, až je květ asi
15 cm dlouhý.

5

 onec střapaté části květiny
K
přilepíme lepicí páskou ke
slámce. Pásku dál obtáčíme
směrem dolů, až je celá
slámka zakrytá zelenou
barvou.

7

Pampelišky
Někteří lidé říkají, že pampelišky jsou plevel, ale to je jen jejich úhel pohledu. Pampelišky jsou
volně rostoucí květiny. Jsou veselé. Jsou užitečné. Rostou všude, kde se jim zachce. Nečekají na
povolení od lidí. Nepotřebují skleník. Přežijí všude. Mají spoustu semen.
Dělí se o svou krásu. Několik postřehů o jejich jménu: anglické a francouzské pojmenování
dandelion znamená doslova „zub lva“, podle složitého tvaru listů. České slovo pampeliška
mohlo vzniknout ze slova „pléška“ jako označení pro mnišskou pleš, smetanka zase odkazuje
k bílé barvě chmýří.
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ˇ
Budeme potrebovat:
* Jemný ubrouskový papír
* Nůžky

* Slámky na pití (brčka)
* Dekorační lepicí pásku

Poznámka:
Na každou květinu potřebujeme tři obdélníky ubrouskového papíru
o rozměrech 15 × 90 cm.

1

 střihneme tři stejně
U
velké obdélníky jemného
ubrouskového papíru
o rozměrech 15 × 90 cm.
Všechny obdélníky musejí
být stejně velké.

2

Papíry přeložíme podélně na
polovinu.
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3

Přeložený okraj papíru
nastřiháme na proužky.

4

 střižený pruh přeložíme
U
opatrně na polovinu tak, aby
nastřihané proužky zůstaly
u sebe.

5

Pak pruh přeložíme ještě
jednou a všechny vrstvy
upravíme tak, aby jejich
spodní okraje byly posunuté
mírně nad sebe.

6

 řes spodní okraje papíru
P
nalepíme asi 30 cm dlouhý
pruh zelené lepicí pásky
a jemně uhladíme.

7

Odstřihneme přeložené
okraje nastřihaných
proužků.

8

 onec lepicí pásky přilepíme
K
k hornímu okraji slámky na
pití.

9

 táčíme slámkou a lepíme
O
k ní pásku s nastřihaným
papírem. Volný konec lepicí
pásky obtáčíme dál kolem
slámky, až asi do jedné
třetiny.

10

Nastřihané okvětí
pampelišky rozložíme
a načechráme.
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