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TVOŘÍME Z PLSTI
Plsť je krásný, tvárný materiál, z kterého lze vytvořit velké výrobky i maličké,
propracované drobnosti. Záleží na tom jak velký výrobek chcete udělat a podle
toho volit sílu plsti. Plsť je vhodná pro práci s dětmi a na výrobu hraček. Zejména
čistě vlněná plsť je vhodná pro malé děti.
My si ukážeme jak z plsti vytvořit potraviny a hotová jídla do kuchyněk a obchodů našich dětí. Projekty jsou pouze ukázkou, jak postupovat, můžete je jakkoliv
obmněňovat a vymýšlet vlastní druhy potravin.
Tvorba je snadná, jednodušší projekty zvládne i malé dítě. Složitější projekty jsou
určené větším dětem a také maminkám, babičkám a tetám. Ke každému projektu
je připojen recept na skutečné jídlo, pokud bychom při šití na něj dostali chuť.
Doufám, že si přitom i s dětmi užijete hodně zábavy.
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tvoříme z plsti

CO BUDEME POTŘEBOVAT
Plsť nebo filc je netkaná textilie, vyrobená většinou vpichovanou metodou z vlny
nebo ze směsi vlny a viskózy. Plsť lze sehnat v různých tloušťkách, nejčastěji
od 1–5 mm, v různých velikostech i metráži a v mnoha barevných odstínech, od
jemných pastelových do výrazných sytých barev. Většina galanterií a výtvarných
potřeb vám plsti nabídne. Lze si je také objednat na internetu, dají se sehnat i odstřižky nebo různé výseky plsti i plsti se vzorem.

S plstí se velmi dobře pracuje, je příjemná na dotek, lze na ni kreslit vzory, dobře
se stříhá a netřepí se, lze ji sešívat v ruce i na stroji, můžeme ji slepovat a spoje
velmi dobře drží.
My pro naši tvorbu potřebujeme plsť tenkou, tvárnou a ohebnou. Některé druhy
plstí jsou díky umělým příměsím tuhé a při ohybu se trochu lámou. S těmi by se
špatně pracovalo. Kvalitní je čistě vlněná plsť, ale dobře se pracuje i s dekorační
plstí ze 100% polyesteru.
Kromě plsti budeme potřebovat také výplň do polštářů, nůžky rovné, malé kulaté
a zubaté, lepidlo na menší spoje (nejlépe disperzní) nebo tavnou pistoli na větší
lepení, nitě, vyšívací bavlnky, korálky, obyčejné pravítko, kružítko, mizící (fantomový) fix, tužku, čtvrtku nebo karton na vyztužení výrobků a papír na šablony.
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Dále můžeme použít pomůcky, bez kterých se lze obejít, ale které nám práci
usnadní. Jsou to: řezačka na papír, kružnicová šablona a dále kruhový řezák, podložka a pravítko na patchwork.
Plsť a nitě je dobré mít ve velké škále barev.
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tvoříme z plsti

JAK POSTUPOVAT
První co musíme u zamýšlených potravin z plsti udělat je rozmyslet si, co vše budeme potřebovat. U všech projektů v knize tohle naleznete. Dalším krokem je
vytvoření papírové šablony, podle které obkreslíme mizícím fixem střih na plsť.
Některé šablony lze udělat odhadem, u jiných si musíme zopakovat rýsování ze
základní školy. Ale postačí si vzpomenout, jak se rýsuje trojúhelník a co je poloměr
a průměr kružnice. Ovšem u některých projektů postačí na plsť obkreslit talířek,
vykrajovátko na cukroví, anebo skleničku.
U každého projektu naleznete rozměry šablon. Tyto rozměry jsou ve velikosti skutečných potravin. Pokud chcete tvořit menší nebo větší kousky, velikost si upravte.
Sešívat budeme předním nebo smykovacím stehem. Pokud je náhodou neznáte,
naleznete na ně spoustu návodů na internetu.
Při práci budete mít spoustu odstřižků plsti. Větší odstřižky nevyhazujte, mohou
se vám později hodit.

Přeji vám spoustu dobrých nápadů.
Alena Isabella Grimmichová
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OBLOŽENÁ MÍSA
Vytvoříme si obloženou mísu na které budou šunky, sýry, salámy, vajíčka a zelenina. Je to velmi snadné, zvládnou to i malé děti. Obložená mísa je složená z většího
množství potravin, postupy na jejich výrobu si jednotlivě ukážeme na dalších
stránkách. Hotové potraviny pak vyskládáme na mísu.

MATERIÁL:
•	barevné plsti podle obrázku
•	kružnicová šablona
•	kružítko
•	pravítko

•	řezák
•	podložka
•	mizící fix
•	nůžky
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obložená mísa

OBLOŽENÁ MÍSA – RECEPT
SUROVINY:
• vajíčka
	
uvařená natvrdo
•	hlávkový salát
•	paprika
•	ředkvičky

•	okurka
• různé
	
druhy sýrů
•	šunka
• různé
	
druhy salámů

POSTUP:
Připravíme si uzeniny, sýry, vejce uvařená natvrdo a zeleninu. Vejce, papriku,
okurku a ředkvičky nakrájíme. Plátky sýra a uzenin necháme vcelku. Stejně
tak listy salátu. Množství surovin volíme podle počtu hostů a velikosti mísy.
Připravíme si mísu a všechny suroviny na ni podle vlastní fantazie poklademe.
Nejprve vyrovnáme na talíř listy salátu, na ně uzeniny a sýry. Nakrájená vejce
a zeleninu dáme navrch.
Jako přílohu k jednoduché obložené míse podáváme čerstvé pečivo.
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SÝRY
MATERIÁL:
• světle
	
a tmavě žlutá plsť
•	kružnicová šablona
•	pravítko
•	řezák
• 	podložka
•	mizící fix
•	malé nůžky

POSTUP:
1. Vytvoříme
	
si plátky eidamu ze
světle žluté plsti a ementálu z tmavě
žluté plsti. Začneme tím, že vykrojíme nebo vystřihneme čtverece
o velikosti 8 × 8 cm.
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2. U
 ementálu vytvoříme otvory
v sýru. Obkreslíme mizícím fixem
různé velikosti malých koleček do
středu i okrajů čtverce (viz obrázek).
Kolečka vystřihneme.
3. Je to snadné a ve chvilce hotové.

2

3
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obložená mísa

ŠUNKA A SALÁM
MATERIÁL:
•	bílá plsť a plsti v různých odstínech růžové
•	šablona s kruhovými otvory
•	kružítko
•	mizící fix
•	nůžky
•	lepidlo

POSTUP:
1.	Šunku vytvoříme ze světle růžové plsti. Vytvoříme kolečko o velikosti skutečného plátku šunky. Buď si vytvoříme papírovou šablonu o poloměru 5,5 cm,
a tu obkreslíme na plsť, nebo použijeme talířek přibližné velikosti, a ten rovnou
fixem obkreslíme. Usnadníme si tím práci.
2. Kolečka vystřihneme a plátky šunky jsou na světě.
3.	Nyní vytvoříme kolečka salámu. Je na vás jaký druh a velikost si vyberete.
My jsme udělali kolečka o průměru 4 cm. Z bílé a různých růžových plstí nastříháme malé kousky. Výborně se nám k tomu hodí různé odstřižky.
4. K
 ousky plsti nalepíme podle obrázku na kolečka a zatížíme, než lepidlo uschne.
Salám je hotový.
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