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Gombíkový vianočný stromček 2x inak

 

Potrebujeme: 

- gombíky rôznych tvarov a farieb (PB2470913), 
- tmavozelený tvrdší papier (NT0902), 
- bodkovaný zelený kartón (FL5989), 
- nanukovú paličku zelenú (EPL200004), 
- disperzné lepidlo (KP528050), 
- polystyrénovú guľu – 7 cm (napr. zo sady VN81790), 
- červená farba (napr. zo sady HA30000), 
- štetec (ED040146), 
- Smart – Fab – papierovú textíliu (Cl121845), 
- špilky - bambusové špajle (WX66704), 
- vrchnák od zaváraninovej fľaše – 8 cm priemer, 
- špendlíky (KP551840), 
- nožnice (SY45310). 

 
 

1. Prvý stromček. Z bodkovaného kartónu si vystrihneme 2x telo stromčeka. Medzi dva kusy 

kartónu, ktoré prilepíme k sebe disperzným lepidlo, vložíme dve špilky. Necháme zaschnúť. 

2. Polystyrénovú guľu natrieme červenou farbou, necháme zaschnúť a rozrežeme na polovicu. 

Polovicu gule vložíme do vrchnáka od zaváraniny (to, aby bol spodok ťažší) a zabalíme ju spolu s 

vrchnákom do červenej papierovej textílie. Okraje textílie pripneme ku guli špendlíkmi, čím 

zároveň schováme aj ten vrchnák.  

3. Na zaschnutý stromček z kartónu nalepíme menšie (do 1 cm) červené a žlté gombíky a jeden 

väčší gombík, ako hviezdu. Necháme zaschnúť. 

4. Potom do prostriedku pologule urobíme špilkou dierku a kvapneme do nej pár kvapiek 

disperzného lepidla a vpichneme špilky so stromčekom. Pár zelených gombíkov nalepíme aj na 

pologuľu a je hotovo. 

5. Na druhý stromček potrebujeme jednu zelenú nanukovú paličku, gombíky a zelený tvrdý papier.  

Z tvrdého papiera si nastriháme 7 pásikov cca 2,5 cm širokých a dlhých 10 cm, 9 cm, 7, cm, 6 cm, 
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5 cm, 4 cm a 2 cm. Pásiky prehneme po dĺžke na polovicu. Vznikli pásiky cca 1,25 cm široké. 

Tieto následne nastriháme na cca 3 – 4 mm prúžky smerom k hrane zloženia. Striháme tak, aby 

sme pásik neprestrihli a zostali cca 3 mm nerozstrihnuté. 

6. Potom pásiky opäť rozložíme a trochu och skrútime, aby sa „ihličky“ oddelili. Potom jednotlivé 

papierové konáriky lepíme na nanukovú paličku. Najdlhšie v spondej časti a smerom nahor stále 

kratšie a kratšie. Necháme zaschnúť. 

7. Na koniec nalepíme na konáre gombíky a druhý stromček je hotový. 

 


