
Valentínky – postup 

 

 

Potrebujeme: 

 výkres A4 (NT0020/V4), 
 farebný kartón (FL606), 

 červená bavlnka na vyšívanie (PB2470642), 

 disperzné lepidlo (KP528050), 

 výtvarný súbor Vianoce (FL944), 

 penovú mozaiku (CICS4338), 

 lepidlo na penovú fóliu (CL100EF), 

 kancelársky papier (KP10410090), 

 šidlo, 

 ihlu, 

 ceruzka (JO73812B), 

 nožnice (JR0789), 

 čiernu fixku (ED080063), 

 tmavšiu zlatú fixku (napr. CL2570) 

 

1. Na prvú Valentínku potrebujeme fialový kartón veľkosti A4, ktorý preložíme na polovicu. 

Z kancelárskeho papiera si vystrihneme srdiečko a použijeme ho, ako šablónu a prekreslíme ho 

na farebný kartón. Potom nakreslený tvar, pravidelne, či nepravidelne vyložíme penovými 

štvorčekmi, ktoré prilepíme k papieru lepidlom na penovú fóliu. Nakoniec okolo mozaikového 

srdiečka nakreslíme zlatou fixkou malé srdiečka a je hotovo.  

2. Na druhú Valentínku použijeme zlatý kartón z vianočnej sady. Vystrihneme si obdĺžnik 25x14 cm 

a preložíme ho na polovicu. Rohy budúcej Valentínky zastrihneme do oblúka. Z papiera si 

vystrihneme 4 srdiečka (môžu byť všetky 4 rovnakej veľkosti). Srdiečka preložíme na polovicu 



a po dve ich zlepíme preloženou hranou do seba. Lepidlo aplikujeme iba na preloženú hranu, aby 

sa srdiečka neprilepili celé. Z kancelárskeho papiera si vystrihneme dva obláčiky a prilepíme ich 

v hornej časti budúcej pohľadnice. Potom  prilepíme srdiečka cca do 2/3 výšky prednej strany 

Valentínky. Čiernou fixkou dokreslíme koše balónov a srdiečka medzi nimi a je hotovo. 

3. Posledná Valentínka je  ozdobená výšivkou a tkaním. Z bieleho výkresu si vystrihneme obdĺžnik 

30x18 cm a preložíme ho na polovicu, rohy zastrihneme do oblúka. Z kancelárskeho papiera si 

vystrihneme srdiečko, ktoré použijeme, ako šablónu. Priložíme si šablónu na prednú stranu  

roztvoreného pozdravu a šidlom vypicháme okolo šablóny dierky. Potom červenou bavlnkou na 

vyšívanie vyšijeme obrys srdiečka predným stehom. Potom si na polovici srdiečka vytvoríme 

zhora na dol osnovu. S ihlou neprechádzame na druhú stranu, nite prichytávame o vyšité stehy. 

Začíname v prostriedku srdiečka. Skončíme na pravej strane srdca a začneme tkať smerom 

doľava (jedna niť pod, druhá nad). Dôjdeme až na koniec osnovy a niť potiahneme až k ľavému 

okraju srdiečka. Opäť neprechádzame na druhú stranu, ale nite zachytávame o obrysové stehy 

srdiečka. Opakujeme v opačnom smere a až ak k dolnej časti srdiečka. Niť zauzlíme a je hotovo. 

Už stačí Valentínky doplniť iba o milé vyznania. 


