
VÝROBA VÁNOČNÍCH ZVONEČKŮ Z KVĚTINÁČKŮ 
 

Co budete potřebovat: 

v Klasický hnědý (hliněný) květináč, o průměru 9cm, výška 8 cm 

v Barvu na natření květináče – může být prakticky jakákoliv, ale nejvhodnější je bílá 

akrylová barva 

v speciální lepidlo na ubrouskovou techniku (stojí od 67,- do 150,-Kč) 

v ubrousek určený na ubrouskovou techniku (speciální, třívrstvý. Cca 5,-Kč za kus). 

v nůžky 

v plochý štětec, obyčejný štětec 

v  „srdce“ zvonečku – velká korálka, rolnička, zvoneček….. 

v červená stuha (cca 30 cm) 

v stříbrná tenká stužka (cca 40 cm) 

 

 

Pro jak staré děti: 

v Spíše pro starší a šikovnější děti. 

 

 

Pracovní postup: 

v Nejdříve si pomocí plochého štětce natřeme celý zvoneček (akrylovou barvou) na 

bílo. Můžeme ho natřít i z vnitřní strany, v tom případě začneme nejdříve vnitřkem 

a pak až vnějškem. 

v Necháme barvu uschnout, nejlépe bude položit natřený květináček na igelitový 

sáček či fólii. 

v Mezitím si z ubrousku na ubrouskovou techniku velice opatrně vystřihneme 

motivy. Záleží na vás, jestli bude několik malých motivů nebo jeden dva velké 

motivy…  

v Opatrně odstraňte druhou i třetí vrstvu ubrousku tak, aby vám zůstala jen jedna 

část ubrousku – ta vnější s potiskem. 

v Pokud už je květináček zaschlý, můžeme pokračovat. 



v A  teď – namočte štětec do lepidla a opatrně seshora přejíždějte po ubrousku tak, 

aby přilnul ke zvonečku. Tj. nenanášejte lepidlo jako při klasickém lepení (mezi 

ubrousek a zvoneček), ale nanášejte na ubrousek. Tak dlouho, dokud ubrousek 

nepřilne. Pozor na drobné trhliny na ubrousku! Na ubrousku vám může 

nanášením lepidla vzniknout „škrob“, to je v pořádku, nechte lepidlo zaschnout, 

škrob zmizí. Lepidlo nanášejte pečlivě, pomalu a precizně tak dlouho, dokud 

nevymizí vzduchové bubliny či varhánky. 

v  Nikdy na ubrousek během natírání nesahejte – přilepí se vám prsty a ubrousek 

se roztrhne.  

v A teď už jen zbývá dodělat drobné detaily. 

v Z červené stužky vytvoříme mašličku. Tu potom v polovině převážeme stříbrnou 

stužkou, kterou potom provlékneme dovnitř zvonečku (dírkou na „dně“ zvonečku). 

v Takže na vnější straně zvonečku bude mašlička a uvnitř zvonku dva konce 

stříbrné stužky.  

v Na dno zvonečku přivážeme kousek špejle (zápalky, párátka). Tento kousek 

dřívka nám bude dělat zarážku, aby se mašlička neposouvala. 

v Znovu nám zbudou dva konce stužky – tam přivážeme rolničku (zvoneček, 

korálku…) 

v A vánoční zvoneček je už hotov! 

 

Tip pro vás: 

v Existují i menší velikosti květináčků. Pro šikovné ručičky a pro ty, kteří zvládli 

tento postup, by neměl být problém, vytvořit si malinkaté květináčkové zvonečky, 

které můžete použít i jako vánoční ozdoby na stromeček. 

v Také existuje ještě jedna možnost. Pokud si koupíte ke květináčku podtácek, 

můžete pomalovat a polepit květináč opravdu jako „květináč“, ne jako zvoneček. 

Kytička se v něm bude jistě moc pěkně vyjímat! 

 



     
 
 
 


