
 

Pologuľový vianočný stromček 

 

Potrebujeme: 

 tvrdší kartón, 
 polystyrénové guličky  –  8 cm – zo sady (VN81790), 

 temperové farby (NM60500), 

 saténovú stuhu – zlatú (PB2470526), 

 saténovú stuhu – zelenú (PB2470523), 

 saténovú červenú stuhu (PB247052), 

 farebný filc – plsť – odtiene červenej, zelená a žltá (FL520492, FL520494, FL520491), 

 obojstrannú lepiacu pásku (FL55023), 

 povrázok (KP54125202), 

 bavlnky na vyšívanie (PB2470642), 

 ihlu, 

 lepiacu pištoľ (PB2470923), 

 tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 

 dekoratívne hviezdičky (FL1243), 

 dekoratívne kamienky okrúhle (PB2470726), 

 drevenú mozaiku - krúžky (GOTT101), 

 disperzné lepidlo (KP528050), 

 špendlíky (KP551840), 

 štetec (ED040146), 

 nôž, 

 nožnice (JR0789). 

 
 
 
 



 

Postup: 
1. Z hrubšieho kartónu si vystrihneme základ stromčeka v tvare rovnoramenného trojuholníka 

s obdĺžnikom v základni. Trojuholník má základňu dlhú 36 cm a je vysoký 31,5 cm. Obdĺžnik 

v strede základne má rozmery 9,5 x 7 cm. 

2. Na zadnú stranu kartónového stromčeka prilepíme po okrajoch niekoľko  kúskov obojstrannej 

lepiacej pásky, aby ho bolo možné nalepiť na stenu. 

3. Kartónový stromček natrieme na zeleno (trojuholník) a kmeň stromu na hnedo. Necháme 

zaschnúť. Na základňu trojuholníka prilepíme zelenú stužku, aby sme zakryli prechod medzi 

zelenou a hnedou farbou. 

4. 5 polystyrénových gulí s priemerom 8 cm rozrežeme na polovicu. Na stromček budeme 

potrebovať 9 polovíc. Tieto natrieme, 5 pologulí na zeleno, tri na červeno a jednu na žlto (alebo 

v akejkoľvek inej kombinácií, ktorá sa vám bude páčiť). Necháme zaschnúť. 

5. Potom jednotlivé pologule ozdobíme. Dve oblepíme (disperzným lepidlom) dekoratívnymi 

kamienkami, dve obmotáme povrázkom a zvyšné saténovými stužkami (červenou, zelenou a 

zlatou). Stužky aj povrázok si na spodnej strane pologulí prichytíme špendlíkmi. Na povrázku je 

ideálne na začiatku, aj na konci urobiť uzol, aby sa povrázok zo špendlíka nevyvliekol. Na vrchnú 

stranu pologulí tam, kde sa stužky a povrázky križujú, nalepíme (lepiacou pištoľou) dekoratívne 

hviezdičky. 

6. Následne gule nalepíme (lepiacou pištoľou) na namaľovaný kartónový stromček. Štyri v prvom 

rade, tri v druhom a dve v treťom rade. 

7. Na kmeň stromčeka prilepíme (lepiacou pištoľou, alebo disperzným lepidlom) drevené krúžky. 

8. Už chýba iba vianočná ruža na vrchol stromčeka. Tú si vyrobíme z filcu (plsti). Potrebujeme: 1 

hviezdičku zo žltého filcu - 3 cm; zelený kruh s priemerom 5,5 – 6 cm; 3 zelené listy - cca 7 x 4,5 

cm; 5 tmavočervených veľkých listov - cca 7 x 4,5 cm; 5 červených veľkých listov – cca 7,5 x 4,5 

cm a 5 malých červených listov 4,5 x 2,5 cm. Rozmery listov sú uvádzané v najdlhšej a najširšej 

časti. 

9. Jednotlivé červené listy v jednej štvrtine odspodu listu prešijeme 2-3 stehmi tak, aby sme z listu 

spravili „striešku“. Robíme to preto, aby bol kvietok trochu viac do priestoru a nebol iba 

v rovine. 

10. Bavlnkou na vyšívanie, alebo niťou prišívame vyššie uvedené časti vianočnej ruže k sebe 

nasledovne: Približne 0,5 cm od okraja kruhu prišijeme 5 tmavočervených veľkých listov v 

pravidelných rozstupoch tak, aby väčšina listu trčala z kruhu. V ďalšom rade prišijeme do 

medzier medzi tmavočervené listy 5 veľkým červených listov. Prišívame ich bližšie do stredu 

kruhu. Nakoniec do medzier medzi veľkými červenými listami prišijeme 5 malých červených 

listov. Opäť ich prišívame bližšie do stredu, ako sme prišívali predchádzajúcu radu. Malé červené 

listy by už mali byť veľmi tesne pri sebe. Do prostriedku prišijeme žltú hviezdičku. Nakoniec 

otočíme kvet zospodu a na okraj zeleného kruhu v pravidelných rozstupoch prišijeme zelené 

listy. 

11. Hotovú vianočnú ružu prilepíme (lepiacou pištoľou) na vrchol stromček, stromček prilepíme na 

stenu a Vianoce sa môžu začať. 

 


