
 

Vianočný veniec 

  

Potrebujeme:  

 drôtený vešiak z čistiarne, 

 pevnejší drôt – viazací – 1 mm, 

 polystyrénové gule – 57 ks (zo sady VN81790): 

o  8 cm – 1 ks 

o  7 cm – 4 ks 

o  6 cm – 14 ks 
o  5 cm – 21 ks 

o  3 cm – 17 ks 
 vatové guličky - 4 cm – 10 ks (ED036124), 

 temperové farby  - zelenú, červenú a žltú (zo sady NM60500), 

 lesklý lak (napr. ED062670), 

 saténovú červenú stuhu (PB247052), 

 saténovú stuhu – zlatú (PB2470526), 

 zlatú tenučkú stuhu (zo sady FL941), alebo žltú bavlnku na vyšívanie (PB2470642), alebo zlatú 

hliníkovú fóliu nastrihanú na tenké prúžky (FLR11ST), 

 zelená bavlnka na vyšívanie (PB2470642), 

 zlatá fixka (JO1602M), 

 dekoratívne kamienky – okrúhle (PB2470726), 

 saténová stuha – hrubá 2,5 cm – 2 m, 

 lepiacu pištoľ (PB2470923), 

 tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 

 štetec (ED040146), 

 disperzné lepidlo (KP528050), 

 špendlíky (KP551840), 

 zelený krepový papier (ED083113), 

 lepiacu pásku (ED075003), 



 

 povrázok (KP54125202), 

 štípacie kliešte, 

 kliešte s okrúhlymi čeľusťami, 

 kliešte s plochými čeľusťami, 

 nožnice (JR0789). 

Postup: 

1. Z kovového vešiaka z čistiarne urobíme kruh. Z háčika na zavesenie vytvoríme oko na zavesenie 

venca a na druhom konci drôtu urobíme háčik, ktorý na záver pripevníme pod okom na zavesenie. 

2. Väčšinu polystyrénových gulí si namaľujeme na červeno. 9 – 10 kusov 3cm guličiek na žlto a štyri 

5cm guličky na zeleno. Necháme zaschnúť. Potom niektoré gule nalakujeme, asi polovicu. 

3. Z hrubšieho drôtu (8 – 9 cm, na malé guličky gule 6 – 7 cm) si pomocou okrúhlych klieští vyrobíme 

očko na zavesenie gule. Namočíme ho do disperzného lepidla a zapichneme do gule. Takéto očko 

spravíme všetkým (67 ks) guliam. Necháme poriadne zaschnúť. 

4. Niektoré gule necháme iba namaľované temperovou farbou. Asi polovicu ich nalakujeme. Nijako 

nezdobených červených gulí (nalakovaných, alebo nenalakovaných) je na venci asi polovica. Zo 

žltých je ozdobených cca 5 a zelené sú ozdobené všetky. Druhú polovicu gulí rôznym spôsobom 

ozdobíme. 

5. Niektoré gule môžeme obmotať tenkými stužkami, povrázkom, alebo bavlnkami na vyšívanie. 

Zelené (všetky) a žlté gule červenou stužkou a červené gule zlatou, alebo zelenou. Stužky na 

začiatku a na konci pripevníme ku guli špendlíkmi. Pri tenkých stuhách, povrázku, alebo bavlnkách 

je dobre si na začiatku a na konci urobiť uzol a doň zapichnúť špendlík, aby sa zo špendlíka 

nevyšmykli. 

6. Niektoré červené gule môžeme pomaľovať zlatou, alebo bielou fixkou rôznymi motívmi: bodkami, 

domčekmi, lístkami, geometrickými motívmi a pod. 

7. Niekoľko gulí natrieme lepidlom a nalepíme na ne trblietavé okrúhle kamienky. Pár gulí 

obtiahneme stužkou iba v strede a na stužku nalepíme dekoratívne kamienky. Po ozdobení 

necháme gule poriadne uschnúť. Najdôležitejšie je, aby boli dobre prilepené očká na zavesenie. 

Takže s navliekaním gulí na drôt by sme mali počkať od vytvorenia očiek cca 3 – 4 hod. 

8. Potom jednotlivé gule navlečieme na drôtený kruh, ktorý sme vytvorili v bode 1. Striedame väčšie  

a menšie gule. Najväčšie gule by mali byť v centrálnej spodnej časti venca. Keď sú všetky gule 

navlečené, pripevníme vytvorený háčik na jednom konci kruhu pod oko na zavesenie na druhom 

konci kruhu. 

9. Teraz ešte potrebujeme zelené vetvičky na vrchol venca. Z hrubšieho drôtu si nastriháme 11 

kusov: 2 x 20 cm, 3 x 25 cm, 2 x 30 cm, 2 x 35 cm, 40 cm a 45 cm. Konce drôtov zakrútime kliešťami 

s okrúhlymi čeľusťami, aby nepichali. 

10. Z rolky tmavozeleného krepového papiera si odstrihneme kúsok široký 3 cm. Pásik po kratšej 

strane nastriháme na cca 0,5 cm pásiky dlhé 2 cm. 1 cm papiera  tak ostane nerozstrihnutý. Koniec 

takto nastrihaného pásu prilepíme ku koncu drôtu lepiacou páskou. Nalepíme ho tak, aby 

nastrihané pásiky trčali von z drôtu. Následne pásik obtáčame okolo drôtu tak, aby sme postupne 

pokryli celý drôt papierom. Na konci pásik odstrihneme a koniec opäť prilepíme páskou. 

Pripravíme si takto všetkých 11 drôtov.  

11. Následne takto upravené drôty skrútime k sebe, aby sme vytvorili 4 bohatšie vetvičky. Prvá 

vetvička, drôty 40 cm, 2 x 25 cm, 20 cm. Druhá vetvička, drôty 45 cm a 35 cm. Tretia vetvička, 

drôty 40 cm a 30 cm. Štvrtá vetvička, drôty 35 cm, 25 cm a 20 cm. 



 

12. Konce vetvičiek ohneme cca 3 cm, pritlačíme kliešťami a obvinieme kúskom krepového papiera. 

Konce prichytíme špendlíkmi. Schováme tak konce vetvičiek oblepené lepiacou páskou. 

13. Štyri vetvičky následne zviažeme v prostriedku povrázkom a priviažeme na vrch venca, blízko oka 

na zavesenie. Upravíme. 

14. Nakoniec urobíme z hrubšej červenej stuhy bohatú mašľu a prelepíme ju lepiacou pištoľou na 

miesto na vrchol venca. Je hotovo.  


