
MALOVÁNÍ BARVIČKAMI WINDOW-COLOURS 

NA SKLO A NA FÓLIE  

 

Co budete potřebovat: 

v barvičky na sklo (tzv. windows-colours), dobrá je značka GLASS DECO, 

především černou konturu a pak barvičky dle vlastního výběru (barvičky 

koupené v sadě vyjdou podstatně levněji, než barvičky zakoupené 

jednotlivě) 

v fólii 

v sklo 

v jehlu, ubrousek 

v předlohy 

 

Pracovní postup: 

Ø Kreslit můžete, co vás napadne, ale nejlepších výsledků dosáhnete, pokud 

budete obkreslovat obrázek z nějaké šablony. Tyto šablony bývají součásti 

sad, ale je jich také velké množství ke stáhnutí na internetu. Nebo si jako 

vzor můžete vzít dětské omalovánky, jednoduché obrázky v dětských 

knihách a podobně… 

Ø Pak záleží na tom, jestli chceme mít obrázek na skle (napořád), nebo ho 

chceme jen nalepit na nějakou jinou plochu doma (na okno, ledničku apod.). 

V tom případě malujeme na fólii. 

Ø Pod sklo – či pod fólii, zasuneme předlohu obrázku, kterou chceme malovat. 

Ø A pak už jen černou konturou obkreslujeme obrázek. 

Ø Po zaschnutí kontury (minimálně 30 minut), můžeme vymalovávat obrázek 

již i ostatními barvičkami. 

 



Na jakém principu barvičky na sklo fungují? 

Ø Sada Window color obsahuje několik tub s  hustou náplní. Tak hustou, že 

se nerozteče, ale ihned začíná usychat.  

Ø Hrdlo tuby zároveň slouží jako pero, kterým se hustá tekutina rozmazává. 

 

Užitečné tipy 

Ø Původně byly Window color určeny pro zdobení oken, ale můžete s nimi 

vyzdobit prakticky cokoli včetně sklenic, hrnečků apod.  

Ø Nakreslený obrázek se z průhledné fólie sloupne a pak přilepí na okno.  

Ø V okamžiku sloupnutí z okna se však již deformuje a tím se zničí.  

Ø Pokud váš výtvor chcete uchovat, z původní fólie jej neodlepujte, ale 

vystřihněte (je třeba pak dořešit přilepení na okno)  

Ø Nešetřete konturou ani barvou.  

Ø Barva se vysycháním smrskává. Pokud jí tam dáte tak akorát, za pár dnů v 

ní budou dírky. Pokud jí tam dáte pořádnou vrstvu, tak obrázek zůstane 

pořád pěkný a navíc se vám bude i mnohem lépe odlepovat. Bude držet 

tvar. 

Ø Lepit takové obrázky můžete nejen na okna a skleněné plochy, ale i na 

umakart, ledničky a techniku s podobným povrchovým materiálem. Ale 

zrovna tak i na dřevo. 

Ø Zasychat barvu nechejte raději déle. U konturky stačí půl hodiny. Pak 

můžete malovat barvičkami. U barev se doporučuje nechat zaschnout 

alespoň 24 h, pak můžete obrázek sloupnout a nalepit. Osobně doporučuji 

nechat schnout obrázek klidně 2 dny i déle. Je pak pořádně ztvrdlý a 

mnohem lépe se dá i později vyměnit. Nedostatečně proschlé obrázky 

zvláště ke dřevu dobře přilnou a některé už raději ani nebudeme zkoušet 

odlepovat, abychom je nepoškodili.  



Ø Velkou výhodou těchto obrázků je, že je za čas můžete lehce vyměnit. 

Použité obrázky můžete sloupnout a nalepit zpět na folii a schovat na 

později.  

Ø Při barvení dejte pozor na oblečení. Tyto barvy je velmi obtížné z textilu 

dostat pryč.  

Ø A mějte vždy nachystaný i ubrousek a jehlu. Barvičky snadno zasychají. 

Čas od času se vám dostane do otvoru nějaký zaschlejší kousek barvy a je 

třeba nástavec na lahvičce pročistit. K tomu slouží nejlépe právě jehla a tu 

musíte utřít do ubrousku. 

 

Kde najít předlohy? 

v Jak jsem již psala, krásné předlohy jsou v omalovánkách. Ale také na 

internetu můžete najít spoustu předloh, které se vám mohou hodit. 

Můžete se podívat například na tyto stránky: 

 

http://www.hugolescargot.com/coloriage.htm 

http://www.sesselpupser.net/ 

http://www.peppitext.de/WiCo1/index.html 

http://www.hossa.net/ 

http://cathycreatif.free.fr/galerie.php 

http://www.barvicky.cz 

http://www.brydova.cz 
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