
Návod

Play CREATIVO



 Co je „String Art“?
String Art, původním názvem 
„Curve Stitching“ (Stehování 
křivek), vynalezla v 19. století Mary 
Everest Booleová jako zábavnou 
učební pomůcku, díky níž je možné 
dětem přístupnou a hravou formou 
přiblížit některé matematické 
pojmy. Proplétání nití na tabulce 
totiž překvapivě dobře připomíná 
tzv. Bézierovy křivky, na nichž jsou 
založeny dnešní grafické počítačové 
programy.
Od roku 1970 je String Art stále 
oblíbenější jak mezi dospělými, tak 
mezi dětmi, protože se jedná o velmi 
poutavou a dekorativní tvůrčí činnost.

 Čo je „String Art“?
String Art, pôvodným názvom 
„Curve Stitching“ (Sťahovanie 
kriviek), vynašla v 19. storočí Mary 
Everest Booleová ako zábavnú 
učebnú pomôcku, vďaka ktorej 
je možné deťom prístupnou 
a hravou formou priblížiť niektoré 
matematické pojmy. Prepletanie nití 
na tabuľke totiž prekvapivo dobre 
pripomína tzv. Bézierove krivky, na 
ktorých sú založené dnešné grafické 
počítačové programy.
Od roku 1970 je String Art stále 
obľúbenejší tak medzi dospelými, ako 
aj medzi deťmi, pretože ide o veľmi 
pútavú a dekoratívnu tvorivú činnosť.
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 Návod:
 Nejprve si vyberte jednu z předloh a položte obrázek na základní desku.

 Pomocí hrotu propíchejte předlohu v označených místech a vložte do nich 
barevné kolíčky.

 Vezměte jednu cívku a protáhněte nit dutou tyčinkou.
 Přivažte konec niti ke kolíčku dvojitým uzlem.
 Pomocí tyčinky omotávejte nit okolo kolíčků a protahujte ji všemi směry, abyste 

vyplnili celou plochu uprostřed daného vzoru.
 Když plochu dostatečně zaplníte, uvažte nit dvojitým uzlem ke kolíčku, u nějž 

jste skončili, a odstřihněte ji.
 Jakmile předlohu vyplníte všemi barevnými nitěmi, vytvořte pomocí černé nitě 

obrys obrázku.
UPOZORNĚNÍ: Návrhy nejvhodnějšího pořadí barev najdete na následujících 
stránkách.

 Návod:
 Najprv si vyberte jednu z predlôh a položte obrázok na základnú dosku.

 Pomocou hrotu poprepichujte predlohu na označených miestach a vložte do 
nich farebné kolíčky.

 Vezmite jednu cievku a pretiahnite niť dutou tyčinkou.
 Priviažte koniec nite ku kolíčku dvojitým uzlom.
 Pomocou tyčinky omotávajte niť okolo kolíčkov a preťahujte ju všetkými smermi, 

aby ste vyplnili celú plochu uprostred daného vzoru.
 Keď plochu dostatočne zaplníte, priviažte niť dvojitým uzlom ku kolíčku, pri 

ktorom ste skončili, a odstrihnite ju.
 Hneď ako predlohu vyplníte všetkými farebnými niťami, vytvorte pomocou 

čiernej nite obrys obrázka.
UPOZORNENIE: Návrhy najvhodnejšieho poradia farieb nájdete na nasledujúcich 
stránkach.
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2840 – String Art Animals
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= pouze okraje / iba okraje
= překrývání barev / prekrývanie farieb
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= překrývání barev / prekrývanie farieb


