
 

Ovocné krabičky 

 

Potrebujeme: 

 prírodné krabičky – šesťuholník (FL3323), 
 sadu farieb perleťových (HA23475), 

 temperové farby (NM60500), 

 dekoračný filc, 10 farieb (KH975911), 

 hrubšiu ihlu, 

 bavlnky na vyšívanie (PB2470642), 

 dekoračný papier Hologram (NR172490), 

 lepiacu pištoľ (PB2470924), 

 tyčinky do lepiacej pištole (PB2470944), 

 priehľadné lepidlo (CL100KC), 

 štetec (ED040146), 

 nožnice (JR0789). 

Ananás – krabičku si namaľujeme žltou perleťovou farbou a necháme zaschnúť.  

1. Z lesklého zlatého papiera si vystrihneme pásy cca 0,5 cm hrubé a 7 cm dlhé (spodok škatuľky, 

24 ks) a 12 - 14 cm dlhé (na vrchnák, 14 ks). Pásy nalepíme na škatuľku priehľadným lepidlom 

šikmo dvoma smermi, aby vznikol náznak štruktúry šupky ananásu.  

2. Vystrihneme si z filcu dva pásy 20 cm dlhé a 4 a 7 cm hrubé. Na oboch pásoch vystrihneme zuby, 

ktoré nemusia byť rovnako veľké. Hrubší pás je vystrihnutý tak, že sa zuby z jedného konca na 

druhý zmenšujú od 7 cm po 4 cm. Najprv zrolujeme po dĺžke hrubší pás tak, aby najvyššie zuby 

boli uprostred. Koniec zalepíme lepiacou pištoľou a potom k nemu prilepíme tenší pás a nie 

veľmi tesno ho ovinieme okolo prvého pásu. Koniec zalepíme a spodok spevníme niekoľkými 

stehmi s bavlnkou na vyšívanie. Potom tento filcový trs ananásových listov prilepíme lepiacou 

pištoľou k vrchnáku krabičky a ananásová škatuľka na poklady je hotová. 



 

3. Jahoda – krabičku namaľujeme na červeno a po zaschnutí žltou perleťovou farbou domaľujeme 

na škatuľku semienka. 

4. Zo zeleného filcu si vystrihneme kruh s priemerom 9 cm a vystrihneme z neho jahodové lístky 

tak, aby stred ostal spojený. Lístky prilepíme na vrchnák. 

5.  Na stopku si z rovnakého filcu vystrihneme pás cca 10 x 4 cm, potrieme ho lepidlom, zvinieme 

po dĺžke a spevníme obmotaním zelenou bavlnkou. Nakoniec stopku rovnakou bavlnkou 

prišijeme k vrchnáku a je hotovo. 

6. Limetka – krabičku namaľujeme na svetlozeleno. Po zaschnutí na vrchnák namaľujem bielou 

farbou kruh s priemerom 5,5 cm. 

7. Zo žltého filcu si vystrihneme 8 trojuholníčkov – výška cca 2,5 cm, šírka v v spodnej časti cca 1 

cm. Okraje trojuholníkov, ktoré budú po obvode kruhu zastrihneme do oblúka. Nakoniec ich 

nalepíme na biely kruh a „kyslá“ škatuľka je na svete. 

 


