
 

Snehuliak v snežnej guli  

 

Potrebujeme: 

- 2 plytké papierové taniere – priemer 22 cm, 
- pevnejší kartón, 
- modrá farba (ED062620), 
- biely, červený a oranžový filc – plsť (FL520409), 
- hnedý a svetlo modrý farebný papier (NT0020/FP), 
- biele bambule (PB2470010), 
- kancelársky papier (KP10410090), 
- čierny výkres (Cl75910), 
- disperzné lepidlo (KP528050), 
- tyčinkové lepidlo (ED081060), 
- lepiacu pásku (ED075003), 
- lepiacu pištoľ (PB2470923), 
- tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 
- čiernu fixku (ED080063), 
- štetec (ED040146), 
- priehľadnú fóliu (napr. FL450230), 
- nožnice (JR0789). 

 
1. Jeden papierový tanier natrieme z vnútornej strany modrou farbou a necháme zaschnúť.  Na 

druhom tanieri  vystrihneme v prostriedku kruh široký 14,5 cm. 

2. Z bieleho filcu vystrihneme 3 kruhy: 5,5 cm, 4 cm a 2,5 cm a z hnedého farebného papiera 

vystrihneme metlu. Nalepíme ich na modrý tanier. Fixkou dokreslíme snehuliakovi oči a ústa. 



 

Nos je trojuholník z oranžového filcu vysoký cca 1 cm. Všetko na snehuliakovi lepíme 

disperzným, alebo tyčinkovým lepidlom.  

3. Šál snehuliaka je obdĺžnik 11 x 0,8 cm z červeného filcu. Na koncoch je rozstrihaný na 3 pásiky 

dlhé 1,5 cm a preložený na polovicu. Prilepíme ho na vrch druhej gule (trup snehuliaka). 

4. Z čierneho výkresu si vystrihneme uhlíky – gombíky, sú to štvorčeky, alebo obdĺžniky 0,5 až 0,8 

cm veľké. Vystrihneme si ich 5. Klobúk je tiež z čierneho výkresu a je 2,5 cm vysoký a na krempe 

je 3,5 cm široký. 

5. Lepiacou pištoľou prilepíme pod snehuliaka a okolo neho biele bambule. 

6. Zo štvorčekov kancelárskeho papiera a modrého farebného papiera si vystrihneme 9 rôzne 

veľkých vločiek. Pred strihaním je potrebné si štvorčeky papiera poskladať na polovicu, ešte raz 

na polovicu a potom raz alebo dvakrát do trojuholníka. Na takto pokladanom papieri 

vystrihujeme trojuholníčky. 3 modré vločky majú veľkosť: 4,5 cm, 4 cm a 3 cm a 6 bielych vločiek 

má veľkosť: 6 cm, 5,5 cm, 5 cm, 5 cm, 3,5 cm a 2,5 cm. Štvorčeky papiera, z ktorých striháme 

vločky by mali byť o cca 2 cm väčšie ako výsledná vločka. 

7. Z priehľadnej fólie si vystrihneme kruh s priemerom 18 cm a prilepíme (lepiacou páskou) ho 

zvnútra na tanier, z ktorého sme vystrihli dno. Na fóliu, tiež zvnútra, prilepíme dve väčšie biele 

papierové vločky (tyčinkovým lepidlom). 

8. Z pevnejšieho kartónu si vystrihneme obdĺžnik 17 x 13,5 cm. Prehneme ho po kratšej strane na 

polovicu. Časti kartónu od miesta prehnutia do vzdialenosti 2,5 cm prilepíme k sebe lepiacou 

pištoľou. Neprilepené časti roztiahneme od seba. Vzniknutý stojan prilepíme (lepiacou pištoľou) 

k tanieru so snehuliakom v jeho spodnej časti. Zlepená časť stojanu bude prilepená na tanieri. 

„Nožičky“ stojanu z taniera trčia. 

9. Tanier s fóliou a vločkami prilepíme k tanieru so snehuliakom a stojanom tak, aby boli taniere 

prilepené vnútornou stranou k sebe. Lepíme ich lepiacou pištoľou. 

10. Na záver ozdobíme ešte guľu z tanierov a stojan vystrihnutými vločkami a je hotovo. 


