
VÝROBA SVÍCÍNKŮ Z CÉDÉČEK 

 

Co budete potřebovat: 

v dvě nepotřebná či nepoužívaná cédéčka 

v pokud si kupujete větší balení kompaktních disků ve větší kulaté 

krabičce, většinou u toho bývá jedno plastové (průhledné) cédéčko, i to se dá 

 velmi dobře použít 

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 větší nůžky 

v tavnou pistoli nebo kvalitní vteřinové lepidlo 

v čajovou svíčku 

v štětec plochý 

v dekorativní předměty, které budete na svícínek chtít dát (kytičky, umělé 

šištičky, lístečky, dekorativní ovoce, kamínky, mušličky….) 

 

Pro jak staré děti: 

v Spíše pro starší a šikovnější děti, výroba svícínku je dost precizní záležitost a 

záleží na detailech. 

 

Pracovní postup: 

v Nejdříve si přichystáme dvě cédéčka.  

v Jedno z nich vezmeme a nůžkami rozstřihneme cédéčko – ne na poloviny, ale 

cédéčko zastřihneme cca půl centimetru POD dírkou cédéčka. 



v Je lepší, pokud budete mít více cédéček „na pokusy“, protože většinou se 

nepodaří odstřihnout cédéčko na první pokus – často se láme, štěpí…. 

v Vezměte si ubrousek na ubrouskovou techniku. Ten se většinou skládá ze tří 

částí. Opatrně odstraňte druhou i třetí vrstvu ubrousku tak, aby vám zůstala 

jen jedna část ubrousku – ta vnější s potiskem. 

v Přiložte si ustřižené cédéčko na ubrousek a omalujte si přesně tu velikost, 

aby se vám vešla na ubrousek. Jedná se o výraznější část ubrousku (tj. např. 

větší kytka, výraznější část obrázku, zvířátko, postava….). Až si vystřihnete 

požadovaný tvar, opatrně položte tuto část ubrousku na cédéčko.  

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

tak, aby přilnul k cédéčku. Tj. nenanášejte lepidlo jako při klasickém lepení 

(mezi ubrousek a CD), 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 od středu cédéčka k okraji. Pečlivě, 

pomalu a precizně tak dlouho, dokud nevymizí vzduchové bubliny či varhánky. 

v Pozor!!! Při nanášení lepidla se vyhněte místu, kde je na cédéčku dírka. Pokud 

se vám dostane lepidlo jen na ubrousek v tom místě (kde vlastně chybí pevný 

podklad), ubrousek se vám s největší pravděpodobností roztrhne. 

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

ubrousek se roztrhne. Cédéčko mějte položené na pevném podkladu, případně 

ho držte v ruce jen za okraje tak, abyste se nedotýkali ubrousku! 

v Nyní udělejte to stejné se spodním cédéčkem. Tj. přiložte ho na ubrousek, 

omalujte požadovaný tvar, vystřihněte ubrousek, odstraňte dvě vrstvy 

ubrousku a pak ubrousek nalepte. Pamatujte ale na to, že na tom cédéčku 

bude svíčka a případně i drobné dekorativní předměty, proto na cédéčko 



nalepte jemnější a ne tak hlavní (výrazný) motiv (např. na „hlavní“ cédéčko 

nalepte miminko a na tohle spodní dudlíky apod.) 

v Obě CD nechte dobře zaschnout! 

v Po zaschnutí vemte ustřižené CD, jeho spodní (rovnou) hranu potřete 

vteřinovým lepidlem, přiložte na kulaté CD a pevně!!! držte tak dlouho, dokud 

se CD nepřilepí. Místo vteřinového lepidla můžete použít tavnou pistoli. 

v Pozor, lepte ustřižené CD až ZA dírku v kulatém CD (na dírce bude umístěna 

svíčka). 

v Po zaschnutí už doděláte jen detaily. 

v Na kulatou dírku nalepte vteřinovým lepidlem či tavnou pistolí čajovou svíčku. 

v Buď může tímto krokem váš výrobek končit, nebo můžete lepit další 

dekorativní předměty – kamínky, mušličky, šištičky a podobně. 

v Pozor, svícínek slouží k dekorativním účelům, pokud budete chtít svíčku 

zapálit, dbejte na bezpečnost a nikdy nenechávejte hořící svíčičku ve svícnu 

bez dozoru! 

 

Tip pro vás: 

v Existuje ještě jedna varianta na výrobu svícínků, která je levnější a také 

jednodušší. 

v Budete potřebovat jedno cédéčko, jednu svíčičku – a pak buď dekorativní 

kamínky nebo suroviny, jako je čočka, fazole, kukuřice, nebo kaštany, šípky, 

šišky, buráky… 

v Jednotlivé suroviny či dekorativní předměty přilepíte na CD tavnou pistolí 

nebo vteřinovým lepidlem…. 

 

 



Inspirace pro vás:  

          

 

 

           

 

 

            

 

 

            


