Angelika Kipp

Starý papír
nový design
ze starých knih – balicího papíru – plat od vajec

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické
knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické
či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Starý papír – nový design
Angelika Kipp
Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
obchod@grada.cz, www.grada.cz
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
jako svou 7530. publikaci
Texty: Angelika Kipp
Fotografie: Roland Krieg, Uli Glasemann, Angelika Kipp
Sazba a grafická úprava: Mg.A Kateřina Krédlová
Odpovědná redaktorka: Ing. Jana Minářová
Original Edition ©: 2015
World rights reserved by Christophorus Verlag GmbH & Co.
KG, Rheinfelden/Germany
Original German title: Angelika Kipp: Papierdesign
Počet stran 80
První vydání, Praha 2020
Vytisklo Tisk Centrum s.r.o., Moravany u Brna
© Grada Publishing, a.s., 2020
Doporučení a pracovní postupy v této knize byly autorkou ověřeny,
přesto za ně nelze převzít zodpovědnost. Autor ani nakladatelství neručí za
jakékoliv věcné, osobní ani majetkové škody. Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami příslušných vlastníků.
ISBN 978-80-271-1485-6 (ePub)
ISBN 978-80-271-1484-9 (pdf)
ISBN 978-80-271-2047-5 (print)

Angelika Kipp

STARÝ PAPÍR

NOVÝ DESIGN
ze starých knih – balicího papíru – plat od vajec
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RECYKLOVANÉ
DEKORAČNÍ PŘEDMĚTY
Kartonová plata a krabičky na vejce, obaly od ovoce, anebo novinový a balicí
papír, to všechno je materiál, který se po použití obvykle recykluje nebo
úplně zlikviduje. Staré knihy se zažloutlými stránkami skončí v antikvariátě
nebo v kontejneru. A přece takhle končit nemusejí. Dejte vzniknout
překrásným dekoracím a předmětům, které jsou nadčasové a které nadchnou
svou prostou elegancí. Věnce, koule, nástěnné dekorace, obaly na květináče
a vázy, na které se naučíme vytvořit zdobné prvky jako třeba roličky, okvětní
lístky, spirály a špičaté kornoutky. Ty pak budeme upevňovat na papírové
prstence či kartonové nebo polystyrenové formy.
Je to úplně lehké a navíc opravdu levné. A nejkrásnější je ta radost z tvoření.
Ať se dílo podaří, vám přeje
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Materiál
a základní
technikY
BOXY A PLATA OD VAJEC

K výrobě dekorativních předmětů využijeme různé
materiály:

Z plata vejce nebo boxu vystřihneme dílky složené ze čtyř

listy ze starých knih, balicí papír, papír k vyložení

prvků – například okvětní lístky. Tento základní díl se skládá

banánových krabic, vlnitou lepenku, lepenkové

ze čtyř spojených dílků (lísků). Vzniklé lístky můžeme

trubičky a válečky, lepenkové krabičky od ovoce,

zformovat pomocí nůžek.

boxy a plata na vejce.

K V Ě T Y A K V Ě TI N K Y
A) Z
 plata vystřihneme dva čtyřlístky a upravíme do tvaru
květu. Oba dílky slepíme jako květinu (obr. 2).
B) Na vnitřek květiny použijeme papír z víčka nebo boční
strany krabiček nebo rýhovanou lepenku nebo nastřiháme

POMŮCKY

proužky z krabičky od ovoce. Nastřihané proužky

Tyto pomůcky je dobré mít stále po ruce,

svineme do spirálky. Před slepením spirálky ještě trochu

neuvádíme je proto u jednotlivých návodů: tužka,

utáhneme a zafixujeme dovnitř květiny (obr. 3).

nůžky, řezačka na papír, pravítko, kružítko, lepidlo
na papír – klih, univerzální lepidlo.

(1)
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(2)

(3)

(4)

PAPÍR Z BANÁNOVÝCH KRABIC

C) K
 větinové lístky se mohou také natrhat prsty.
Květy pak vypadají obzvláště pěkně.
D) Květinu můžeme skládat také z několika jednotlivých

Banány v krabicích jsou většinou chráněné velmi pevným

dílků. V tomto případě vystřihneme nebo vytrháme

balicím papírem, který se výborně hodí na vytváření

jednotlivé lístky, které lepíme na kroužek z lepenky

papírových květů a roliček.

(3 cm v průměru). Na vnitřek květiny použijeme
vhodnou papírovou spirálu (obr. 4).

RŮ Ž E

E) K
 této květině přidáme dva béžové čtyřlístky, slepíme

Chceme-li udělat papírovou růži, nejprve překreslíme

je dohromady a vložíme dovnitř papírovou spirálku.

předlohu 10 (str. 77) nebo předlohu 12 (str. 78) na balicí papír.

Nakonec pod květ připevníme špičku vystřiženou

Vystřihneme spirálu (u předlohy 10 odstřihneme ještě před

z vybouleného víčka zeleného boxu na vejce. To tvoří

srolováním šrafovanou plochu) a srolujeme jako květinu

kalich květu. Ke květu připevníme drát jako stonek (obr. 5).

do úzké roličky. Navíjet (rolovat) začneme z vnější strany.
Při navíjení papír trochu napínáme. Hotové květy pak
přilepíme lepidlem) na malé vnitřní kruhové plošky.

STRÁNKY ZE STARÝCH KNIH

Přesahující části přistřihneme nůžkami. Také můžeme
vystřihnout lístky a přidat je ke květině (obr. 8).

PA PÍ ROV É RO LIČ K Y
Jednotlivé stránky tiskovin navineme na stébla slámy, tužky
nebo jiné hůlky a slepíme. Průměr roličky závisí na velikosti

BALICÍ PAPÍR

omotávaného předmětu (obr. 6).

SPI R Á L K Y
ŠPIČAT É KO R N O U T Y

Ustřihneme pruh balicího papíru, široký 8 cm a dlouhý

Ze starých stránek vytvoříme malé kornoutky (velikost je

27 cm. Papír přeložíme vždy uprostřed dvakrát podélně.

uvedena u jednotlivých návodů) Svineme papír zleva dole

Pak proužek prsty zkroutíme a stočíme do roličky. Spirálu

doprava nahoru nebo zprava dole doleva nahoru.

slepíme do kroužku o průměru 4 cm (obr. 9).

Dbáme na to, aby kornout vypadal symetricky (obr. 7).

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Rybí dvojčata
M AT E RI Á L
• světle šedá lepenka
• světle šedá plata na vejce
Předloha 1, str. 73

Základní tvar na jednu rybu i bříško vystřihneme z lepenky podle
předlohy. Břišní část vystřihneme podle vytečkované čáry a šrafované
plochy k sobě vzájemně slepíme, aby se bříško pěkně vyklenulo.
Nakonec nalepíme papírové šupiny, které vystřihneme z papírových
obalů na vejce. Jednotlivé kousky upevníme od konce bříška směrem
k hlavě. Tvar hlavy upravíme nůžkami a břišní část přeneseme
na základní formu.

TI P
Chceme-li mít rybičky barevné, pomalujeme plato od vajec
akrylovými barvami.
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SRDCE A KVĚTY

VELKÉ SRDCE

Z kousků lepenky vystřihneme podle předlohy dvě srdce. Jedno srdce
nastřihneme, jak ukazuje předloha. Pak přes sebe nalepíme šrafované

M AT E R I Á L
• 2 světle šedé kusy lepenky 40 × 40 cm
• světle šedá plata od vajec
• balicí provázek

plochy tak, aby srdíčko bylo pěkně vypouklé. Vnější hrany potřeme
lepidlem a vypouklé srdce upevníme na to spodní.
Z plata od vajec vystřihneme jednotlivé části a polepíme jimi srdce
od jeho horního středu směrem dolů.

Předloha 2, str. 72–73
TI P
Srdce můžeme pověsit pomocí provázku upevněného na zadní straně.
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