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Gombíkové stromčeky a zvončeky 

 

Potrebujeme: 

- gombíky rôznych tvarov a farieb (PB2470913), 
- rolničky (PB2470211), 
- tenký drôt (napr. FL79290, FL79220, FL79235, FL79244), 
- štikacie kliešte, 
- nožnice (KP54097980). 

 

1. Na zvonček potrebujeme 8 – 10 gombíkov rôznych veľkostí. Gombíky musia mať dierky, ktoré 

prechádzajú cez gombík. Čo sa týka farieb, závisí od vás, či chcete zvonček jednofarebný, alebo 

pestrejší.  

2. Pripravíme si drôt cca 60 cm, ktorý preložíme na polovicu, aby bol pevnejší. Do prostriedku 

preloženého drôtu nadejeme rolničku a drôty nad rolničkou skrútime dokopy (cca 0,5 – 1 cm). 

Miesto rolničky môžeme srdiečko zvončeka vyrobiť aj z jedného či dvoch gombíkov, ktoré majú 

dierku na prišitie iba na jednej strane. 

3. Potom na neskrútené drôty navliekame gombíky od najväčšieho po najmenší. Každý gombík 

navliekame na dva drôty, ktoré prechádzajú cez dve dierky gombíka. Keď navlečieme posledný 

gombík, drôt opäť skrútime, tentoraz až do konca a potom ho ohneme späť k zvončeku, aby sa 

vytvorilo očko. Koniec drôtu obmotáme okolo skrúteného drôtu tesne nad najmenším 

gombíkom. Prebytočný drôt odštikneme. Zvonček je hotový. 

4. Na stromček potrebujeme 10 – 15 gombíkov s dierkami cez gombík a jeden žltý (zlatý) gombík 

s dierkou na prišitie iba na jednej strane. Dva gombíky by mali byť menšie a tmavšie (kmeň) 

a zvyšné by mali byť zelené. 

5. 60 cm drôt si prehneme na polovicu, aby bol pevnejší a navlečieme najprv dva menšie gombíky 

a potom zelené gombíky od najväčšieho po najmenší. Gombíky navliekame na dva drôty, ktoré 

prechádzajú cez dve dierky gombíka. Nakoniec navlečieme na všetky drôty naraz žltý gombík ako 

hviezdu na vrchole stromčeka. Zvyšný drôt skrútime až do konca a potom ho ohneme späť 

k žltému gombíku, aby sa vytvorilo očko a koniec drôtu obmotáme okolo skrúteného drôtu 

tesne nad posledným gombíkom. Prebytočný drôt odštikneme. Stromček je hotový. 


