Vareškoví draci

Potrebujeme:






















varešky na výtvarné diela (AP766WS),
temperové farby (NM60500),
dekoračný papier Hologram (NR172490),
farebný papier (FL600),
lepidlo biele (CL100KB),
paličky od nanukov – farebné (EPL200004),
farebný kartón (FL606),
čiernobiele pohyblivé očká (AP2048/SBWE),
penovú fóliu (FL231009),
penovú fólia dekoračnú (NR172704),
zlatú fixku (JO1602M),
zlatú stuhu (PB2470526),
zelenú stuhu (PB2470523),
červenú stuhu (PB2470521),
žltú stuhu (PB2470520),
bielu stuhu (PB2470525),
lepiacu pištoľ (PB2470924),
tyčinky do lepiacej pištole (PB2470944),
ceruzku,
štetec (ED040146),
nožnice (JR0789).

1. Zelený drak – varešku si natrieme na zeleno a necháme zaschnúť. Na vrchnú časť varešky
nalepíme očká a zlatou fixkou namaľujeme dve bodky ako nozdry.

2. Vrchnú časť varešky si obkreslíme na tvrdší zelený papier a vystrihneme. To bude spodná časť
drakovej papule. Z lesklého papiera, alebo z iného farebného papiera oranžovej, žltej a červenej
farby si vystrihneme plamene, ktoré nalepíme na spodnú časť papule (na vystrihnutý kus
zeleného tvrdého papiera). Potom papuľu aj s plameňmi prilepíme tenšou časťou k vareške
(disperzným lepidlom, alebo lepiacou pištoľou) tak, aby sa papuľa dala otvárať.
3. Na záver vystrihneme zo zelenej penovej fólie krídla a nakreslíme na ne zlatou fixkou kosti
a potom krídla prilepíme k rúčke varešky lepiacou pištoľou a je hotovo.
4. Čínsky drak – varešku si natrieme na červenou a necháme zaschnúť. Na vrchnú časť varešky
nalepíme oči.
5. Odstrihneme si 50 cm zelenej stuhy a jeden jej koniec prilepíme k zadnej strane varešky (hlavy
budúceho draka) a druhý koniec nalepíme k červenej nanukovej paličke. Lepíme lepidlom, alebo
lepiacou pištoľou. Miesto na nanukovej paličke, kde sme prilepili stuhu, prekryjeme kvietkom,
ktorý vystrihneme z gumovej fólie.
6. Zo stužiek rôznych farieb nastriháme cca 15 – 20 kúskov 7 – 10 cm dlhých a nalepíme ich kolmo
na zelenú stuhu medzi vareškou a nanukovou paličkou.
7. Z krémovej penovej fólie vystrihneme ňufák a ceruzkou naň nakreslíme nozdry. Ďalej
vystrihneme zo žltej gumovej fólie hrivu (2 kusy), ktorá bude po bokoch hlavy a o čosi menšie
kúsky vystrihneme aj zo zeleného lesklého papiera. Prilepíme ich k sebe – žltá fólia naspodku,
zelený papier navrchu. Rohy vystrihneme z modrého lesklého papiera. Hrivu navrchu hlavy
vystrihneme z červenej gumovej fólie a zlatého lesklého papiera tak, aby mala tvar koruny. Zlatá
čas je na vrchu a je o čosi menšia, ako spodná červená časť. Nakoniec ňufák, bočné hrivy (sú
prilepené na zadnú stranu varešky), vrchnú hrivu a rohy prilepíme lepidlom, alebo lepiacou
pištoľou k vareške a je hotovo.

