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ÚVOD
Kniha, kterou jste otevřeli, se věnuje tvoření z přírodnin. Je rozdělena do jednotlivých kapitol podle materiálu, s kterým lze vytvořit spoustu hezkých i užitečných
výrobků. Najdete v ní kapitoly o lučním a zahradním kvítí, levanduli, měsíčku lékařském, kamenech, ulitách, podzimních plodech, houbách i dekoracích z ledu. Tedy
nápady pro každé roční období.
Výběr projektů je rozmanitý, se snahou o nové a neotřelé výrobky s minimálním
nebo žádným finančním vkladem do jejich výroby. Spíše se jedná o inspiraci, jak jednoduše využít přírodniny, které naleznete při odpolední procházce v lese, na louce,
anebo u vody. A jak tyto přírodní poklady proměnit v užitečnou dekoraci interiéru,
hračku nebo dárek pro své blízké.
K tvoření z přírodních materiálů podle uvedených návodů není potřeba mít žádné
zvláštní znalosti ani schopnosti. Postačí sesbírat vhodný materiál, mít šikovné ruce
a chuť něco hezkého vytvořit. Vše zvládne vyrobit i dítě, ať už samo, nebo pod dohledem dospělého.
Přeji vám spoustu zábavy při tvoření.
Alena Isabella Grimmichová

–5–

–6–

LUČNÍ KVÍTÍ
Luční květy jsou svým vzhledem jemnější a pokornější než vyšlechtěné zahradní květiny, ale přesto jsou pokladem přírody a potěšením pro naše oči i duši. Jejich úžasnou
krásu a rozmanitost můžeme využít i při tvoření. Nejkrásnější jsou živé v různých
aranžmá, ale i sušené, a pokud drobné květy správně vylisujeme, mohou nám vydržet
po dlouhou dobu třeba v herbářích nebo zarámované pod sklem. Obrázky ale nesmíme
nechat na přímém slunci, aby barvy květin nevybledly.
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VĚNEČEK Z LUČNÍHO KVÍTÍ
Věneček z lučních květin nebudeme plést, ale použijeme pro něj základ z aranžovací
hmoty. Tak věneček vydrží déle čerstvý.

MATERIÁL:
věnec z aranžovací hmoty
nůžky

řezák
luční květiny
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POSTUP:

1.	Aranžovací hmotu ponoříme na

několik hodin do vody a necháme
ji nasáknout vodu. Věnec položíme
aranžovací hmotou směrem dolů.
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2.	Poté, co hmota dostatečně nasákne,

věnec otočíme a necháme ho ponořený další hodinu. Pokud bychom
věnec ponořovali silou, aby nasákl
vodu rychleji, vytvořily by se v hmotě vzduchové bublinky a květiny by
pak neměly dostatek vláhy.

3.	Jakmile je hmota vodou dostatečně

nasáklá, položíme věnec na podstavec, na kterém chceme dekoraci vytvořit. My jsme použili svícen.

4.	Do hmoty naaranžujeme nejpr-

ve zelené květiny, v našem případě
šťovík.

5.	Pak přidáváme jednoduché květiny

v bílé barvě, například květy kmínu.

6.	Dále použijeme žluté květiny, například štírovník růžkatý nebo starček.

7.	Vše doplníme modrými a fialovými
květy, například chrpou luční.

8.	Na závěr vybereme a vpichujeme

květiny, které jsou zvláštní nebo výrazně oživí celé aranžmá.

9

9.	Věneček na svícnu vydrží několik

dní, podle teploty vzduchu. Nenecháváme ho na přímém slunci. Životnost
aranžmá prodloužíme, pokud věněček necháme ponořený ve vodě, třeba
v hezkém lavóru či míse.
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LUČNÍ KVĚTINY
V SAMOTVRDNOUCÍ
HMOTĚ
Ze samotvrdnoucí hmoty a vylisovaných drobných kvítků vytvoříme malé ozdobné
kachlíčky, které po dokončení pověsíme na zeď, anebo je použijeme jako přívěsky či
medaile pro děti.

MATERIÁL:
folie na potraviny
špejle
disperzní lepidlo
jemný smirkový papír

samotvrdnoucí hmota
lisované květiny (viz postup str. 13)
řezák
kuchyňské prkénko
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POSTUP:

1.	Prkénko obalíme folií na potravi-

ny, abychom ho neušpinili. Hmotu
zpracujeme jako těsto a válečkem
nebo rolí omotanou folií z ní vyválíme placku.

2.	Hmotu rozřežeme na obdélníky

1a

1b
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nebo jiné vhodné tvary a položíme
na ně vylisované květiny. Místo pod
květinami trochu navlhčíme, aby
k hmotě lépe přilnuly.

3.	Válečkem nebo rolí s fólií vyválíme
hmotu s květinami na povrchu znovu tak, aby se do ní květiny jemně
zamáčkly.

4.	Špejlí propíchneme drobné otvory
na zavěšení.

5.	Kachle necháme jeden až dva dny

schnout. Po dokonalém usušení
kachliček upravíme jejich okraje
jemným smirkovým papírem.

6

6.	Poté výrobky přetřeme disperzním

lepidlem, které po zaschnutí zprůhlední. Místo lepidla můžeme použít i bezbarvý lak.
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