
 

Vrecúškový adventný kalendár s vianočnými 

ozdobami 

  

Potrebujeme: 

- drevená tyčka s guľatým prierezom, priemer 8 mm, dĺžka 60 cm,  
- Smart – Fab – papierovú textíliu (CI121845), 
- povrázok (KP54125202), 
- drevené vianočné ozdoby (AP397PXWD), 
- trblietavé farby (HA011229), 
- dekoratívne hviezdičky (FL1243), 
- dekoratívne kamienky okrúhle (PB2470726), 
- lepiacu pištoľ (PB2470923), 
- tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 
- drevenú mozaiku - krúžky (GOTT101), 
- saténovú stuhu – zlatú (PB2470526), 
- tenký drôt – strieborný (FL79260) 
- zlatá fixka (JO1602M), 
- disperzné lepidlo (KP528050), 
- štetec (ED040146), 
- štipce (PB2470206), 
- väčšie štipce – 7,5 cm, 
- niť, 
- ihlu, 
- šijací stroj, 
- nožnice (JR0789). 



 

 

1. Najprv si vyrobíme vianočné ozdoby do vrecúšok adventného kalendára. Sú veľmi jednoduché. 

Základné tvary už máme hotové - drevené vianočné ozdoby – stromček, hviezdička, sob, 

stromček, anjelik. 8 hviezdičiek, 5 stromčekov a 5 anjelikov si natrieme rôznymi trblietavými 

farbami.  

2. Po zaschnutí farby na anjelikov a hviezdičky urobíme z tenkého drôtu očká na zavesenie. Drôt 

(15 cm) prevlečieme cez dierku. Konce skrútime, ohneme späť k ozdobe (urobíme očko) 

a obtočíme okolo drôtika v mieste, kde vychádza z ozdoby.  

3. Na lepenie pri tvorbe ozdôb môžeme použiť disperzné lepidlo, alebo lepiacu pištoľ. V oboch 

prípadoch to drží dobre, rozdiel je iba v čase schnutia. Disperzné lepidlo schne výrazne dlhšie. 

4. Na anjelika nalepíme doprostred malý (0,7 cm) červený okrúhly kamienok, ako srdiečko a je 

hotovo. Vyrobíme si ich 5 kusov. Na hviezdičky (8 ks) nalepíme doprostred menšie okrúhle 

kamienky, alebo hviezdičky rôznych farieb. Môžeme použiť aj viac ako len jeden trblietavý 

kamienok, či hviezdičku.  

5. Stromčeky (5 ks) po zaschnutí farby ozdobíme okrúhlymi kamienkami (0,7 cm) rôznych farieb 

(vianočné gule). Na každý stromček ich použijeme 5 – 6. Na stromčeky z rubovej strany 

prilepíme malý štipec, aby sme ozdobu mohli pripnúť, napr. na vianočný stromček. 

6. A teraz nemaľované ozdoby. Soby (4 ks) ozdobíme červeným okrúhlym kamienkom (0,5 cm), 

ktorý predstavuje oko a malou mašličkou (4 cm) z povrázku na krku. Mašličku uviažeme a až 

potom ju nalepíme na soba. Na druhú stranu soba prilepíme malý štipec lepiacou pištoľou. 

7. Vyrobíme si aj 3 anjelikov. Dvoch vložíme do vrecúšok a jedného dáme do prostriedku 

adventného kalendára. Ako základ použijeme dreveného anjelika. Okrem neho potrebujeme 

rozobratý štipec (väčší, 7,5 cm), ktorého polovice zlepíme rovnými časťami k sebe; červenú 

trblietavú hviezdičku (1 cm); mašličku (4 cm) z povrázku a sukničku. Sukničku si vytvoríme bielej 

papierovej textílie. Vystrihneme z nej obdĺžnik 8 x 5 cm a po dlhšej strane ho prešijeme rovným 

stehom, niť stiahneme a stiahnutie spevníme prešitým. Na dreveného anjelika do prostriedku po 

dĺžke nalepíme naopak zlepený štipec, hrubšou časťou na hlavu podkladového anjelika. Na čelo 

nalepíme malú hviezdičku. Nižšie pod hlavou nalepíme sukničku a na ňu mašličku (mašličku 

a sukničku prilepíme lepiacou pištoľou). Anjel je hotový. Keď máme hotové ozdoby do vrecúšok, 

môžeme sa pustiť do samotného kalendára. 

8. Adventný kalendár. Z papierovej textílie si vystrihneme 24 obdĺžnikov 30 x 13 cm. Použijeme 

rôzne farby. Obdĺžniky prehneme po šírke na polovicu. Vytvoria sa nám tak obdĺžniky 15 x 13 

cm. Tie po bokoch zošijeme (strojom, alebo ručne). Vzniknú nám tak vrecúška s otvorom na 

užšej časti. Vrecúška môžeme vytvoriť aj zlepením lepiacou pištoľou, alebo disperzným lepidlom. 

9. Zašité vrecúška prevrátime. Na drevené krúžky (vyberieme väčšie, cca 2 cm a viac) napíšeme 

zlatou fixkou  čísla od 1 do 24. Potom krúžky nalepíme lepiacou pištoľou do spodného pravého 

okraja vrecúšok. Pri lepením vkladajte do vrecúšok kúsok papiera, aby Vám lepidlo neprešlo až 

na druhú stranu a nezlepilo vrecúško vo vnútri. 

10. Z povrázku si nastriháme 24 kúskov rôznych dĺžok (minimálne 35 cm a viac) a zo zlatej stužky tiež 

24 kúskov dlhých 30 cm. Povrázky preložíme na polovicu a voľné konce zviažeme do uzla, 

vznikne nám slučka na zavesenie vrecúška.  Slučku z povrázku pripevníme do prostriedku zlatej 

stužky tak, že stužku podložíme preloženou časťou slučky a ponad stužku prevlečieme cez slučku 

jej koniec s uzlíkom a zatiahneme. Urobíme to 24x. 

11. Na základnú konštrukciu kalendára potrebujeme drevenú tyčku dlhú 60 cm a 6 ks povrázku 

dlhých 1 meter. Povrázky zviažeme na jednej strane k sebe uzlom a upletieme z nich vrkoč, ktorý 



 

tiež ukončíme uzlom. Konce vrkoča nad uzlami nasunieme na konce drevenej tyčky a cca 1,5 cm 

od okrajov ich zafixujeme lepiacou pištoľou a miesto prilepenia prekryjeme veľkou hviezdičkou 

(3 cm). 

12. Do vrecúšok vložíme vyrobené ozdoby a zaviažeme ich zlatými stužkami, ktoré máme spojené so 

slučkami z povrázkov. Stužku uviažeme na mašličku. Ak treba konce stužky zastrihneme. 

Vrecúška za povrázky zavesíme na tyčku základnej konštrukcie rovnakým spôsobom, ako sme 

pripevnili povrázky ku kúskov zlatých stúh. Povrázky na zavesenie podľa potreby po zavesení 

vrecúšok skrátime. 

13. Na záver na tyčku základnej konštrukcie nalepíme (lepiacou pištoľou) menšie hviezdičky (1 a 1,4 

cm) tak, aby oddeľovali povrázky jednotlivých vrecúšok. Do prostriedku nalepíme tretieho anjela 

(viď. bod 7), jeho sukničku ešte ozdobíme veľkou trblietavou hviezdou (3 cm) a je hotovo. 

 


