
MALOVÁNI NA TEXTILNÍ TAŠKY 

 

Co budete potřebovat: 

v světlou látkovou tašku. Pro naše potřeby byly zakoupeny světlé textilní tašky 

z Lídlu, prodávají se u pokladny jako nákupní tašky, jedna za cca 14,-Kč. 

v fixy na textil – speciální fixy na textil, ne obyčejné – cena kolem 10,-Kč za 

kus 

v Černá – konturovací – fixa na textil (nejlepší je od firmy Pilot, značka 

„Laundry-Tec“, cena kolem 60,-Kč za kus) 

v Také se ale dá použít levnější varianta – lihová fixa od firmy Centropen, 

řádově 10,-Kč za kus, navíc je tato fixa více dostupná než ta od Pilota, ta se v 

mnohých obchodech nedá sehnat. 

v propiska - obyčejná 

v předlohy – omalovánky, obrázky z internetu, zřetelné obrázky z knížek… 

v kopíráky 

v průsvitný papír 

 

Pro jak staré děti: 

v pro děti, které již umí malovat a vymalovávat – odhadem pro děti od pěti 

     let, ale s pomocí maminky to zvládnout i mladší děti. 

 

Pracovní postup: 

v Malování na tašky  je celkem jednoduchá záležitost. Je to podobné malování 

na trička, které v knihovně proběhlo v květnu roku 2007. Nejdůležitější je 

důkladně si rozmyslet, co chcete na trička vůbec malovat. 



v Proto doporučuji připravit si předlohy už dopředu. Moc pěkné obrázky jsou v 

omalovánkách, kterých je na trhu opravdu velký výběr.  

v Malujeme tak, že si na tašku položíme z vnější strany předlohu a přes 

kopírovací papír si předlohu předmalujeme. Na rozdíl od trička musíme na 

propisku hodně tlačit, aby se obrázek opravdu na tašce objevil. 

v Pokud si najdete pěkný obrázek v knížce, obkreslete si ho na průsvitný papír 

(dá se použít i pečící papír), potom obrázek překreslete přes kopírák na 

tašku. 

v Obrysy se potom vytvoří černou tužkou na textil (pokud nebudete mít 

originální tužku PILOT, měla by mít fixa alespoň tenkou špičku). 

v Obrázky se vymalují barevnými fixami na textil. Pokud použijete obyčejné 

fixy, tak se vám obrázek po pár vyprání z velké části ztratí. 

v Proto je potřeba použít originální fixy na textil. 

v Vždy si dovnitř tašky dejte papír, jinak se vám fixa může prosáknout až na 

zadní stranu tašky. 

v Tašku po namalování obrázku vyžehlete – a to přes pečící papír, obrázek bude 

lépe zachován. 

v Poprvé se taška pere v ruce, druhé a další praní již může být v pračce. 

 

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. 

v 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.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 

http://www.coloring-book.info/coloring/ 

 

INSPIRACE NA OBRÁZKY NA TAŠKY: 
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