
 

Roztápajúci sa snehuliak 

 

Potrebujeme: 

 tvrdší kartón, 

 farebnú plsť (FL520409), 

 bielu penovú fóliu (FL231009), 

 čiernu fixku (ED080063), 

 lepiacu pištoľ (PB2470923), 

 tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 

 lepidlo na filc (CL100CF), 

 lepidlo na penovú fóliu (CL100EF), 

 bambusovú špilky (WX66704), 

 polystyrénová guľa  - 5 cm (zo sady VN81790), 

 štetec (ED040146), 

 čiernu niť a ihlu, 

 nožnice (JR0789). 
 

Postup: 

1. Z tvrdšieho kartónu si vystrihneme nepravidelný obdĺžnik o rozmeroch približne 18x13 cm. 

A rovnaký tvar si vystrihneme aj z čierneho filcu (plsti). Oba kusy zlepíme lepidlom na filc k sebe. 

2. Z bielej penovej fólie si vystrihneme „obláčikovitý“ tvar o rozmeroch cca 12 x 9 cm a prilepíme 

ho lepidlom na penovú fóliu na čierny filc, podlepený kartónom. 

3. Na polystyrénovú guľu (5 cm) nakreslíme čiernou fixkou oči a ústa a prilepíme lepiacou pištoľou 

nos (trojuholník) z oranžovej plsti 



 

4. Takto ozdobenú hlavu prilepíme lepiacou pištoľou do prostriedku penovej fólie. 

5. Zo žltej plsti si vystrihneme pás 30 x 2 cm a na koncoch zastrihneme do dvoch špičiek. Z červenej 

plsti si vystrihneme 7 štvorčekov (2 x 2 cm) a prilepíme ich lepidlom na filc k žltému pásu plsti. 

Šál máme hotový. Po zaschnutí ho obmotáme okolo „krku“ snehuliaka a prilepíme ho 

k podkladu lepiacou pištoľou. 

6. Z čiernej plsti si vystrihneme tri diely na klobúk: obdĺžnik 9 x 3 cm, kruh s priemerom 3 cm a kruh  

s priemerom 6 cm, v ktorého prostriedku vystrihneme otvor (kruh) s priemerom 3 cm. Obdĺžnik 

zošijeme čiernou niťou po kratšej strane, takže nám vznikne valec. Z jednej strany prišijeme na 

valec kruh (3 cm), ktorý predstavuje vrch klobúka a nakoniec prišijeme na opačnú stranu 

klobúka krempu (kruh s dierou uprostred). Hotový klobúk prilepíme lepiacou pištoľou k hlave 

snehuliaka. 

7. Nakoniec ešte vyrobíme metlu a konárik. Na metlu potrebujeme 8 cm dlhú špilku a obdĺžnik 

z hnedej plsti (5 x 7 cm), ktorý po kratšej strane nastriháme na cca 0,8 cm široké štetinky tak, by 

nám ostal cca 1 cm pás nerozstrihnutý. Špilku prilepíme k nerozstrihnutému okraju plsti lepiacou 

pištoľou a navinieme ju na paličku tak, aby rozstrihané štetinky trčali zo špilky. Koniec opäť 

prilepíme lepiacou pištoľou, alebo prišijeme. Metla je hotová. 

8. Konárik je zlepený lepiacou pištoľou z kúskov špiliek dlhých 8 cm, 3 cm a 2,5 cm. Metlu aj 

konárik prilepíme k bielej penovej fólii po stranách hlavy snehuliaka lepiacou pištoľou a je 

hotovo. 

 


