
Ružová víla
z papierovej stuhy a papierového špagátu

Návrh: Krisztina Faragó
Odporúčanie: Pri práci buďte trpezliví, v tichosti sa ponorte do

radosti z tvorby.
Materiál potrebný k práci: pevné nožnice, krajčírsky meter, dis-

perzné hobby lepidlo so špicatým hrotom, akákoľvek pevná niť na
viazanie alebo rafia.

Upozornenie: farba z papierovej stuhy môže v spojení s lepidlom
púšťať farbu – vybledne a zanechá škvrnu!

- Oba konce 15-centimetrového papierového špagátu nachádza-
júceho sa v kreatívnom balíčku ohneme späť v dĺžke asi 1,5 cm na
ruku. Môžeme ju zlepiť, vtedy ju po dobu schnutia zopneme štip-
com na bielizeň alebo priviažeme akoukoľvek pevnou niťou alebo
rafiou (1.nákres).

- Z dlhšieho papierového špagáta (18cm) zhotovíme nohy. Špagát
prehneme napoly a 1cm od zhybu pevne previažeme. Do takto
vzniknutej slučky navlečieme jednu asi 10-centimetrovú niť. Oba
konce papierového špagátu ohneme späť v dĺžke 1 cm na priehla-
vok. Vytvarujeme mierne špicatý tvar topánky (2.nákres).

- Dlhú papierovú stuhu trochu uhladíme, potom podľa 3.nákresu
z nej vystrihneme jednotlivé časti (najprv vystrihneme 7-cen-
timetrové časti, potom ostatné). Dve 7-centimetrové časti dole
podľa nákresu cikcakovite ponastrihujeme, potom šaty na krajoch
zlepíme tak, aby sme dostali valec. Dbáme o to, aby zhyby pa-
pierovej stuhy smerovali zvisle (4.nákres). Spodný, cikcakovitý
okraj sukne namotáme na špajľu, aby bol vytočený von.

- Kúsok zelenej stuhy po dĺžke rozstrihneme na dvoje, z jednej
časti vystrihneme 5-6 ks listov, ktoré neskôr prilepíme dookola
okolo krku. Z druhej časti vystrihneme 2 kusy asi 3,5-centimetro-
vých kruhov na topánky (5.nákres). Dva kruhy vystrihnuté na
topánky potrieme lepidlom. Chodidlo postavíme do stredu kruhu
a kraje papiera dookola ohneme na priehlavok. Postláčaním pa-
piera vytvoríme mierne špicatý tvar topánky (6.nákres).

- Horný kraj šiat zvnútra trochu natrieme lepidlom, niť navlečenú
do slučky na nohy necháme visieť do stredu, okraje papiera
potretého lepidlom trochu nariasime, pevne postláčame asi na
dĺžku 1-2 cm natoľko, aby sa takto vzniknutá krčná časť zmestila
do otvoru drevenej guľôčky (7.nákres). Zelené lístočky prilepíme
dookola okolo zhotoveného krku (8.nákres). Potom krčnú časť
pevne vlepíme do drevenej guľôčky.

- Jeden kraj dlhšej časti vystrihnutého rukáva (vystrihnutý podľa
3.nákresu) natrieme lepidlom a zlepíme s protiľahlou stranou tak,
aby sme dostali valec. Na papier položíme ceruzku, prehnúc pa-
pier cez ňu sa nám bude ľahšie lepiť. Do valcovitého rukáva
vsunieme ruku tak, aby na oboch stranách prevísali rovnako dlhé
časti, potom ich v strede pevne nariasime a nalepíme dozadu
bezprostredne pod hlavu (9.nákres).

- Päťcentimetrové okraje klobúka vystrihnutého podľa 3.nákresu
zlepíme tak, aby sme dostali valec. Potom postupujeme rovnako
ako pri šatách, hore nariasime , zlepíme a vytvarujeme. Z tenkého
zeleného papierového špagátu nachádzajúceho sa v kreatívnom
balíčku odstrihneme 3-centimetrový kus, jeho konce rozvinieme
a ovinieme ním vrcholec čiapky a prilepíme. Kúsky stuhy určené
na vlasy upravíme na požadované rozmery, jednu stranu husto
ponastrihujeme a po oboch stranách vlepíme pod čiapku (10.-
11.nákres). Konce vlasov môžeme zvlniť namotaním na ceruzku.
Klobúčik prilepíme na hlavu.

- Zodpovedajúci štvorec podľa nákresu 3. pevne zvinieme, to bude
stred ruže, lupene vystrihnuté z ostatných štvorcov nalepíme okolo
neho. Okraje lupeňov aj tu vytočíme smerom von (12.nákres).
Zostávajúci kúsok tenkého zeleného špagátu na jednom konci
rozvinieme a oblepíme ním spodnú časť hlavičky kvetu. To bude
stopka kvetu, ktorú nalepíme do ruky víly. Keď ste dostali chuť
pracovať ďalej, môžete si vybrať z rôznych druhov kreatívnych
balíčkov na výrobu papierových figúrok, napríklad: víla vlčí mak, víla
jesene, schizant, margarétová víla, malé kvetové víly, mačička,
lienka, kvetový škriatok, kocúr, klaun, jahodová víla, čajové ruže atď.


