
 

 

 

  

PASTELKOVÁ KYTICE 

Časová náročnost: 30-40 min 

Potřebujete: 

- Voskovky nebo pastelky 

- Zahradnický drátek 

- Nůžky 

- Kleště na drátek 

- Krepový papír 

- Mašli či stuhu 

- Pravítko 

- Ozdoby do kytice (ozdobné 

knoflíky, bonbony, zápichy, 

figurky, peříčka, korálky 

apod.) 

OZDOBNÉ STŘAPCE 

Časová náročnost: 20 min 

Potřebujete: 

- Karton  

- Bavlnky nebo vlnu 

- Pravítko 

- Nůžky 

- Tupé vyšívací jehly 



 

 

KRÁMKOVÉ TVOŘENÍ  

Moje milé a milí, 

srdečně Vás vítám u historicky prvního Krámkového tvoření. A proč vlastně Krámkové 

tvoření? Protože my všichni, kteří tvoříme tým Krámku pro děti, tvoříme rádi a často. Tvoříme 

sami a tvoříme i s našimi dětmi . Jsou mezi námi šikovní tvořílci s talentovanýma rukama,  

a pak ti další, (jako třeba já ), kteří mají spoustu nápadů a vizí, ale ruce spíš z kategorie 

těch nešikovných. Přesto i já tvořím moc ráda. V prvním tvoření Vás čeká můj vlastní návod 

na pastelkovou kytici. A také jsme spolu s dcerkou otestovaly návod na výrobu střapců.  

Pokud Vás inspirujeme k tvorbě podle našich návodů, budu moc ráda. A budu ještě raději, 

pokud se s Vašimi výtvory pochlubíte, třeba na naší Facebookové stránce: 

https://www.facebook.com/kramekprodeti/. 

Tvoření zdar a krásné zimní dny Vám za celý tým Krámku pro děti přeje Tamara 

PASTELKOVÁ KYTICE 

Tuto pastelkovou kytici dělám v různých obměnách už dlouhá léta. Kamarádkám 

k narozeninám, malým holčičkám k narozeninám či svátku, kamarádka jí dělala pro tvořivou 

tchyni, jen tak pro radost či jako takové trochu netradiční balení. Jako pastelky nejčastěji 

používám voskovky (bez papíru), skvělá jsou progressa nebo jiné zářivě barevné pastelky. 

Čím barevnější jsou, tím lepší efekt. Dnes jsem použila voskovky Crayola pro děti od 1 roku. 

(https://www.kramekprodeti.cz/crayola-jumbo-voskovky-24). Zdobení do kytice vybírám podle 

toho, pro koho kytička je. V tomto návodu jsem použila ozdobné knoflíky a peříčka, ale dají 

se použít různé zápichy, nebo třeba bonbony. Tuhle kytičku jsem dělala cca 50 minut, ale 

kdybych u toho nefotila, zmáknu to za půl hodinky .  

Potřebujeme krepový papír, stužku na obalení 

stonku, voskovky či pastelky, ozdoby, nůžky, 

zahradnický drátek a kleště na jeho uštípnutí.  

Pro každou voskovku ustřihneme drátek. Tyto 

voskovky jsou těžké a krátké, ustřihla jsem 50 cm 

pro každou, aby na drátku dobře držely.  

https://www.facebook.com/kramekprodeti/
https://www.kramekprodeti.cz/crayola-jumbo-voskovky-24


 

 

 

  

Omotáme voskovku drátkem, nejlépe je začít 

blízko tuhy a omotat víckrát, voskovka pak pěkně 

na drátku drží a neohýbá se.  

Po omotání voskovky na spodním konci ještě 

uděláme očko, na kterém voskovka „sedí“. Zbytek 

drátku zůstane jako stonek.   

Postupně stejným způsobem připravíme všechny 

voskovky.   

V dalším kroku vyrobíme „kalich“. Ze zeleného 

krepáku nastříháme čtverce přibližně 15 x 15 cm.  



 

 

 

 

Čtverce na jedné straně do poloviny nastřihneme.  

Nejprve omotáme jednu stranu těsně kolem 

voskovky a vytvoříme vnitřní lístky.  

Pak bereme jednotlivé čtverce a umotáme z nich 

kalich.  

Voskovku na drátku nasuneme doprostřed papíru.  



 

 

 

 

 

 

Druhou polovinou pak vytvoříme vnější lístky 

kalichu.   

Kolem drátku pak krepový papír pevně omotáme, 

kroutíme, co to jd,e a na závěr umáčkneme, aby 

kalich pevně držel.  

Stejným způsobem připravíme všechny „květinky“.   Pak připravíme ozdoby. Ozdobné knoflíky jsem 

navlékla na drátek, přeložila ho a obě strany 

překládáním spletla do sebe.  



 

 

 

 

 

 

Aby se mi knoflík neprotáčel, omotala jsem drátek 

ještě kolem očka.   

Postupně si takto připravíme všechny ozdoby.  

Pak připravíme pod květinku manžetu. Já se 

rozhodla dát žlutou a pod ní větší červenou. Na 

manžetu ustřihneme čtverec.   

Přeložíme na půl.   



 

 

 

 

 

Ještě na půl.   A ještě jednou .  

Ve středu vystřihneme dírku, kudy bude 

provlečená kytice. Širší konec zastřihneme do 

obloučku, i když fantazii se meze nekladou.  

Sesadíme manžety na sebe.   



 

 

 

 

 

Všechny květinky i ozdoby dáme dohromady do 

kytičky a upravíme do tvaru a sestavy, která se 

nám líbí.  

Drátky provlečeme manžetou a krepový papír pod 

kytičkou kroucením upevníme.  

Připravíme stonek – vyčuhující drátky omotáme 

jedním z nich a vzniklý stonek omotáme mašlí, aby 

nikde nevykukovaly a kytička se příjemně držela.  

Nakonec kytičku dozdobíme peřím. 

A máme hotovo . Ať udělá radost .  



 

 

VYROBTE SI STŘAPEC 

Testování návodu 

„Mami, mami, pojď, vyrobíme si tohle“, přiběhla dcerka a ukazovala návod na výrobu 

střapce. Návod vypadá dobře, fandím si a slibuji, že se do střapce hned pustíme. Návod 

ukazuje, že střapec lze využít i jako náušnice. Po krátké bouřlivé diskusi (protože opravdu 

tyto komponenty na výrobu náušnic nemám) svoluje Alenka k tomu, že jim tedy uděláme 

pletené ouško a pověsí si je na ucho za ně. 

Návod v časopise Rozmarýnka je označen obtížností 2 (z 5) – tedy jednoduchý, který pod 

dohledem zvládnou děti do 5 let, nebo děti od 5 let samostatně. No, musím si prostě jenom 

opakovat, že holt mám hendikep nešikovných rukou , zvládly jsme to, víc k obtížnosti asi 

říct nemohu . 

Zásadní poučení z tvorby zní: DŮKLADNĚ SI PŘIPRAVTE MATERIÁL. Návod určil jako 

materiál vyšívací bavlnky. Své DMC příze rozhodně nedám, ale našla jsem tašku starých 

bavlnek, perlovek. Rozhodně je třeba zvolit bavlnky namotané v klubíčku. Pokud zvolíte, tak 

jako my, klasická přadénka, pak je třeba je před akcí přemotat. Jinak skončíte jako my, 

s hromádkou smutných chuchvalců . Já sice před akcí vydala poučení, že pokud se začne 

nitka šmodrchat, je třeba na mě zavolat a hlavně NEUTAHOVAT, ale bylo mi to víte co. Po 

cca tří minutách se ozval smutný povzdech a bylo.  

Myslím, že střapce by vypadaly skvěle i z tenké vlny, nebo klasické vlny. Pokud budete chtít 

uplést copánkové ouško, nešetřete na počtu nití, kterými budete střapec převazovat. My 

pletly copánky pouze ze čtyř vláken bavlnky na každé části copu a je to velice titěrné, dcerka 

(6,5 roku) měla s copánkem co dělat. Časovou náročnost odhaduji cca na 20 minut. Pokud 

se Vám komplet zašmodrchá bavlnka, počítejte s hodinou a půl . 

A jak jsme tvořily? 

Potřebujete karton, nůžky, tupé vyšívací jehly, 

bavlnky.   

Ustřihněte karton, na kterém budete střapec 

namotávat. Měl by být tak dlouhý, jak dlouhý 

chcete střapec. Náš je dlouhý 11 cm.  



 

 

 

 

 

 

Na karton namotejte bavlnku kolem dokola. 

Můžete mít střapec jednobarevný, nebo namíchat 

víc barev dohromady.   

Jakmile máte namotáno dost, ustřihněte si 

bavlnky, kterými budete střapec převazovat. 

Pokud chcete plést copánek, připravte jich víc.  

Bavlnky protáhneme namotávkou.    A zavažte na uzel.  Šňůrky rozdělte na tři části 

a zapleťte do copánku. Nechte tak dlouhé 

konce, jako je namotávka.  



 

 

 

 

 

 V této části doporučuji zapojení 

dospělého. Mladí tvořivci mohou střapec 

přidržovat, a tím pomáhat dokončení. Vyšívací 

jehly jsou sice tupé, ale celkově mi dokončovací 

práce připadají trochu složitější. Rozhodně 

dcerka sama si na to netroufla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jehlu navlékněte bavlnku a copánek 

přišijte u uzlíku.   

Jehlu nakonec píchneme do spoje, kde je 

přišité očko a vypíchneme cca 1 cm od horní 

strany. Tam bude převázaná „hlavička“.  

Můžete nit několikrát omotat a uzlík prošít.    



 

 

 

 

A pokud tedy podceníte přípravu materiálu, můžete dopadnout také takto :  

 

 

Radostné, pohodové a veselé tvoření Vám 

přejí Tamara s Alenkou . 

V místě „hlavičky“ nit několikrát obtočíme a 

prošijeme. Nakonec nit zapošijeme a 

ustřihneme.  

Nakonec nitě v dolní části rozstřihneme a 

střapec je na světě .   


