
 

Vianočný stromček na stenu 

 

Potrebujeme: 

- drevené tyčky s priemerom 8 mm - 6 ks – dĺžky65, 55, 45, 35, 25 a 15 cm 
- lepiacu pištoľ (PB2470923), 
- tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 
- drevenú mozaiku - krúžky (GOTT101), 
- povrázok (KP54125202), 
- červené dekoratívne hviezdičky (FL1243), 
- červené dekoratívne kamienky okrúhle (PB2470726), 
- disperzné lepidlo (KP528050), 
- drevené vianočné ozdoby (AP397PXWD),  
- štipce – 4,5 cm (PB2470206), 
- štipce – 2 ks – 7,5 cm dlhé, 
- kúsok bavlneného plátna, 
- ihlu, 
- bielu niť, 
- nožnice (JR0789). 

 

1. Z povrázku si odstrihneme 6 kusov dlhých 220 cm. Prehneme ich na polovicu a asi 8 - 10 cm od 

miesta prehnutia urobíme uzlík. Vznikne nám tak slučka na zavesenie. Rozdelíme si povrázky na 

dve skupiny po 6 povrázkov a každú skupinu zapletieme do vrkoča. Na konci každého vrkoča 

urobíme uzol. Od uzla pod slučkou máte teraz dva vrkoče dlhé cca 85 cm. 



 

2. Do vrkočov začíname vkladať drevené tyčky (rozmery v zozname materiálu) od najkratšej po 

najdlhšiu zhora nadol. Prvú tyčku vložíme do vrkočov cca 10 od uzla. Ostatné tyčky vkladáme do 

vrkočov v rovnomerných cca 13 – 14 centimetrových rozstupoch.  Keď vložíme všetkých 6 tyčiek, 

vrkoče roztiahneme do strán ku koncom tyčiek, zastavíme sa cca 1,5 cm od ich okrajov. Aby sa 

povrázok nehýbal, prilepíme ho ku krajom tyčiek lepiacou pištoľou.  

3. Miesta prilepenia zakryjeme drevenými krúžkami. Prilepíme ich lepiacou pištoľou. Môžeme ich 

lepiť hneď, keď fixujeme lepidlom okraje tyčiek k vrkočom z povrázkov. 

4. Ďalej si vyrobíme niekoľko druhov ozdôb. Ako základ používame jednoduché drevené vianočné 

ozdoby: vločku, soba, anjelika, hviezdičku a stromček. 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. 

5. Stromček iba ozdobíme malou červenou hviezdičkou (1,4 cm), ktorú prilepíme na vrchol 

stromčeka. Vo výsledku sme použili 3 takéto stromčeky.   

6. Soba 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 

ozdobenie stromčeka sme použili 6 sobov. 

7. Vločka z drevených krúžkov. Potrebujeme drevenú vločku ako základ a na ňu do tvaru kvetu 

prilepíme drevené krúžky  (7 ks) cca rovnakej veľkosti. Ideálna veľkosť je 1,5 cm.  Použili sme na 

ozdobu stromčeka 5 týchto vločiek. 

8. Vločka zo štipcov. Potrebujeme drevenú vločku ako základ. Na ňu nalepíme do prostriedku 

drevený krúžok (1,2 – 1,5 cm) a okolo do hviezdy prelepíme 6 polovíc rozobratých štipcov 

(menších). Použili sme na stromčeku 3 takéto vločky. Plus ešte jedna táto vločka (na spodnej 

tyčke) je ešte v prednej časti doplnená o drevenú hviezdičku a červeným kamienkom nalepeným 

uprostred.  

9. Hviezda na vrchole stromčeka. Základ tvorí opäť drevená vločka. Tentoraz potrebujeme 6 

rozobratých štipcov (menších), ktorých polovice zlepíme k sebe rovnými časťami. Takto 

vytvorené „nožičky“ nalepíme hrubšími časťami na vločku do prostriedku, čo najtesnejšie k sebe. 

Na záver nalepíme na štipce do prostred vločky ešte drevený krúžok a naň červený okrúhly 

kamienok (0,7 cm). Vyrobíme si jednu takúto hviezdu. 

10. Anjelik. 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 z bavlneného plátna, alebo 

papierovej textílie. Vystrihneme 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. Urobíme si takých anjelov dvoch. 

11. Máme teda vyrobených 21 ozdôb, ktoré si prilepíme lepiacou pištoľou ku tyčkám v konštrukcii, 

ktorú sme si vyrobili v bode 1 až 3. 

12. Úplne na záver ešte nalepíme na stromček trblietavé červené a zlaté hviezdičky: väčšie (3 cm; 

1,4 cm) na drevené krúžky po okrajoch stromčeka a menšie (1 cm; 1,4 cm) medzi jednotlivé 

ozdoby. A je hotovo. Stromček nezaberie veľa miesta, ale určite vnesie do vášho domova 

sviatočnú atmosféru. 

 


