
 

Anjelské krídla – návod 

 
 

 



 

 

Potrebujeme: 

- pevnejší kartón 

- vlnitý kartón farebný (FL740409), 

- temperové farby (HA30000), 

- výkresy A4 – 20 ks (NT0020/V4), 

- farebné papiere – 40 ks (NT0020/FP), 

- štetec (ED040146), 

- čierna a biela fixka (ED080063), 

- mäkká ceruzka (JO73812B), 

- lepidlo v tyčinke (ED081060), 

- lepiaca páska (ED075003), 

- obojstranná lepiaca páska (TS591DT), 

- nožnice (JR0789). 

 

1. Z pevnejšieho kartónu sú vystruhnuté dve krídla. Veľkosť krídel závisí od veľkosti zamýšľaného 

projektu. Tento projekt je vhodný na skupinové tvorenie, kde sa môže zapojiť veľké množstvo detí, 

každé pierkom, dvoma, troma... 

2. Kartónové základy na tento konkrétny projekt sú dlhé 95 cm a v najširšom mieste majú 26 cm. 

Operené krídla sú dlhé cca 1 meter a v najširšom mieste majú 36 cm. 

3. Krídla sa skladajú zo 4 vrstiev peria. Pierka sú ukladané zdola smerom hore a z vnútornej strany krídel 

k okrajov vo farebných zónach. Na lepenie bolo použité lepidlo v tyčinke . Prvá vrstva pierok prečnieva 

cez okraj kartónu cca o 8 – 10 cm. Na hornej línii krídel sú pierka, ktoré prečnievali ohnuté dozadu 

a prilepené lepiacou páskou. Rovnako sú upravené pierka na vnútornej strane krídel. Krídla sa lepia 

na múr obojstrannou lepiacou páskou. Môžu slúžiť, ako dekorácia na fotenie tak, že sa medzi ne 

postaví človek, ktorý sa chce odfotiť s krídlami. 

4. Prvú vrstvu pierok tvoria pierka vystrihnuté z tenkého farebného papiera. Je ich 60 až 70 ks na jednom 

krídle. Veľkosť pierok je dvojaká: väčšie pierka  majú cca 7 x 18 cm (3 - 4 ks z A4) a menšie 4 x 7 cm (20 

ks z A4). Pierka majú tvar hrotu oštepu, alebo sú na vrchnej strane zaoblené a sú rozstrihané po 

bokoch, aby sa vzbudil efekt pierkových vetvičiek. Najprv sú nalepené dlhšie perá a na nich tie kratšie. 

5. Druhú vrstvu tvoria „pol-epipsovité“ tvary (cca 18 x 7 cm), vystrihnuté z výkresov, ktoré sú 

namaľované temperovými farbami. Farby sú volené tak, aby súhlasili s farbami v prvej vrstve. Na každé 

krídlo je použitých 6 kusov. Po uschnutí sú tieto pol-elipsy ešte dokreslené čiernou fixkou, alebo 

mäkkou ceruzkou v štýle zentangle. 

6. Tretiu vrstvu tvoria opäť pierka z tenkého farebného papiera (viď. bod 4, iba tie menšie), ktoré sú 

doplnené niekoľkými pierkam v vlnitého kartónu. Vrstvu na jednom krídle tvorí približne 60 pierok. 

7. Posledná štvrtá vrstva je tvorená pierkami, ktoré boli vystrihnuté z namaľovaných výkresov A4. 

Výkresy boli namaľované rôznymi farbami, tak, aby súhlasili s farebnosťou predchádzajúcich vrstiev. 

Potom sa z nich vystrihli pierka rôznych tvarov. Niektoré z týchto pierok boli následne dokreslené 

čiernou fixkou, alebo mäkkou ceruzkou.  

8. Po nalepení štvrtej vrstvy pierok a začistení okrajov sú krídla hotové. Toto je iba jedna z možností, ako 

si vyrobiť anjelské krídla. Materiálom a fantázii sa medze nekladú. 


