
 

Vianočné škatuľky 

 

Potrebujeme: 

- prírodné krabičky – štvorec – 4 ks (FL3321), 
- bavlnky na vyšívanie (PB247064), 
- tvrdý papier A4 (NT0020/V4), 
- zlatý vlnitý kartón (FL940460/65),  
- zelený vlnitý kartón (zo sady FL78409), 
- čierny, oranžový, červený, tmavozelený  a svetlohnedý tvrdší papier (FL600), 
- chlpatý drôtik – oranžový (zo sady FL77891), 
- červenú farbu (napr. ED062611 ), 
- rolničku (PB2470211), 

- lepiacu pištoľ (PB2470923), 
- tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 
- tyčinkové lepidlo (ED081060), 
- disperzné lepidlo (KP528050), 
- lepiacu pásku (ED075003), 
- štikacie kliešte na drôt, 
- kliešte s okrúhlymi čeľusťami, 
- ihlu, 
- nožnice (JR0789). 

 

1. Škatuľka Malý sob. Z tvrdšieho farebného papiera si vystrihneme: červený kruh s priemerom 2,5 

cm (nos); 2 biele elipsy s rozmermi 2 x 3 cm; 2 čierne elipsy s rozmermi 1,5 x 2 cm; 2 malé kruhy 

s priemerom 0,5 cm a dvoje hnedých parohov s troma parožkami. Všetky vystrihnuté časti 



 

nalepíme tyčinkovým lepidlom na vrchnák škatuľky. Každé oko tvoria tri časti, odspodu: biela 

elipsa, čierna elipsa a biely krúžok. Až lepidlo zaschne je hotovo. 

2. Santa škatuľka. Škatuľku natrieme z vonkajšej strany červenou farbou a necháme zaschnúť. 

Z čierneho farebného papiera si vystrihneme obdĺžnik 12 x 2,5 cm a nalepíme ho tyčinkovým, 

alebo disperzným lepidlom cez prostriedok vrchnáka a konce ohneme do vnútra. Zo zlatého 

vlnitého kartónu vystrihneme pracku Santovho opaska – obdĺžnik 5 x 4,5 cm s 

obdĺžnikovým otvorom uprostred, ktorý ma rozmery 3,5 x 2,5 cm. Zlatú pracku prilepíme do 

prostriedku vrchnáka tak, aby otvor v pracke bol celý vyplnený čiernym pásom a je hotovo. 

3. Elegantná škatuľka. V tomto prípade je potrebné pred zdobením do škatuľky vložiť darček. 

Začiatok červenej bavlnky prelepíme o dno škatuľky lepiacou páskou. Obmotáme škatuľku 6x. 

Skončíme opäť na dne škatuľky a koniec tiež prilepíme lepiacou páskou. Do ihly si nadejeme 

krémovú bavlnku na vyšívanie (1,5 m). Koniec prelepíme lepiacou páskou o dno a tiež 

obmotávame škatuľku, v tomto prípade 5 krát, kolmo na červenú bavlnku. V mieste, kde 

krémová bavlnka pretína červenú použijeme ihlu a nite do seba zatkáme. Prechádzame popod 

niť, ponad niť na striedačku. V ďalšom rade ideme opačne tam, kde sme išli popod niť ideme 

ponad niť a tam, kde sme išli ponad niť ideme popod niť.  Keď obídeme škatuľku 5 krát, koniec 

nite opäť prilepíme o dno lepiacou páskou. Obe bavlnky sú obtočené po okrajoch škatuľky, nie 

stredom. 

4. Z tvrdšieho tmavozeleného papiera si vystrihneme pásik 2,5 x 9 cm.  Pásik prehneme po dĺžke na 

polovicu. Vznikol pásik 1,25 cm široký. Tento následne po kratšej strane nastriháme na cca 2 – 

3mm prúžky smerom k hrane zloženia. Striháme tak, aby sme pásik neprestrihli a zostali cca 3 

mm nerozstrihnuté. Potom pásik opäť rozložíme a trochu ho skrútime, aby sa „ihličky“ oddelili. 

V polovici pásika uviažeme zo štyroch kúskov bavlnky na vyšívanie (cca 18 cm) mašličku 

a priviažeme rolničku. Konárik (zelený nastrihaný papier) ohneme v polovici a prelepíme do 

prostriedku vrchnáku tak, aby sme nezakryli miesto, kde sme pretkávali bavlnky medzi sebou. Je 

hotovo. 

5. Škatuľka Trojoká príšera. Vystrihneme si: z bieleho tvrdého papiera 3 kruhy s priemerom 3,5 cm 

a polovicu elipsy veľkú 5 x 1,5 cm; z čierneho tvrdšieho papiera 3 kruhy s priemerom 1,5 cm, 2 

obdĺžniky 1 x 1,5 cm a 2 obdĺžniky 1 x 2 cm, ktoré zastrihneme do špičky; z oranžového tvrdšieho 

papiera 3 kruhy s priemerom 2,5 cm a nakoniec zo zeleného vlnitého kartónu si vystrihneme dva 

obdĺžniky s rozmermi 2 x 5 cm, na ktorých na jednej kratšej strane vystrihneme tri 

trojuholníkové hroty, ako pazúry. 

6. Zelený vlnitý kartón prilepíme disperzným lepidlom na spodnú stranu škatuľky tak, aby cca 2 cm 

obdĺžnikov trčali spod škatuľky. Trčia tie konce, na ktorých sú vystrihnuté pazúry. 4 čierne 

obdĺžniky nalepíme na bielu polovičnú elipsu, ako zuby v ústach. Zašpicatené väčšie obdĺžniky 

prilepíme po krajoch. Ústa potom prilepíme na tú stranu škatuľky, kde trčia zelené nohy. 

7. Pripravíme si tri oči. Zlepíme ich z bielych, oranžových a čiernych kruhov, odspodu biely, 

oranžový a čierny kruh.  

8. Z chlpatého oranžového drôtika si vystrihneme 2 kusy, jeden 10 cm a druhý 20 cm dlhý.  Drôty 

na koncoch ohneme, aby nepichali. Ten dlhší drôt prehneme na polovicu a v mieste prehnutia 

prilepíme lepiacou pištoľou kratší 10 cm drôtik.  V mieste zlepenia ohneme cca 1 cm drôtov do 

pravého uhla, vytvorí sa nám plocha na prilepenie k vrchnáku škatuľky. 

9. Na drôtiky prilepíme lepiacou pištoľou papierové očí a potom drôtiky prilepíme (lepiacou 

pištoľou) doprostriedka vrchnáka. V tejto fáze môžeme škatuľku previazať bavlnkou na 

vyšívanie, ak chceme. Opäť nezabudnite najprv vložiť darček.  



 

10. Nakoniec ešte dorobíme fúzy. Fúzy sú z oranžovej bavlnky na vyšívanie.  Obmotáme si bavlnku 

25x okolo troch prstov. Stiahneme dole, previažeme v polovici a rozstrihneme na koncoch. 

Zarovnáme a prilepíme na vrchnák lepiacou pištoľou k miestu, kde sme prelepili chlpaté drôtiky. 

Je hotovo. 

 


