
 

Kelímkový modrý anjel 

 

Potrebujeme: 

- kelímok od jogurtu, alebo smotany, 
- Smart – Fab – papierovú textíliu (CI121845),  
- morušový papier (FL570409), 
- polystyrénovú guľu – 7 cm (zo sady VN81790), 
- lepiacu pištoľ (PB2470923), 
- tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 
- lepiacu pásku (ED075003), 

- saténovú stuhu – zlatú (PB2470526), 

- bavlnky na vyšívanie (PB247064), 
- hrubší hliníkový drôtik – zlatý (FL79665), 
- štikacie kliešte na drôt, 
- disperzné lepidlo (KP528050), 
- nožnice (JR0789). 

 
1. Kelímok obalíme jedným hárkom tmavomodrej papierovej textílie. Začneme tak, že kelímok 

hore dnom postavíme do prostriedku textílie. Kratšie strany textílie dvihneme smerom ku 

kelímku a okraje zastrčíme dovnútra a prilepíme ich lepiacou páskou. Následne zastrčíme do 

kelímku dlhšie okraje textílie. Na výrobu anjelika je použitý kelímok vysoký 10 cm s dnom 

s priemerom 4 cm a otvorom širokým 7 cm. Všetky rozmery uvádzané ďalej v návode vychádzajú 

z tejto veľkosti kelímku. 

2. Šaty anjela sú z bieleho morušového papiera. Vystrihneme si obdĺžnik 25 x 16 cm a z neho 

vystrihneme kríž. Ramená kríža tvoria 4 rovnoramenné lichobežníky, vždy dva rovnaké oproti 

sebe. Jeden lichobežník (rukávy) má základňu dlhú 10 cm a vrchnú stranu 7,5 cm, výšku 5,5 cm. 

Druhý lichobežník (suknička) má základňu dlhú 9 cm a vrchnú stranu 4,5 cm, výšku 8 cm.  



 

3. Väčšie lichobežníky, ktoré budú sukničkou, rozstriháme na pásiky  0,3 - 0,5 cm široké. Potom 

šaty (kríž z morušového papiera), obrátime lícom k podložke a do prostriedku kríža prilepíme 

(lepiacou pištoľou) dno kelímku, obaleného v papierovej textílii. 

4. Kelímok obrátime a šaty z papiera ohneme okolo kelímku tak, aby rozstrihané časti tvorili 

sukničku a celé časti rukávy. Okraje rukávov zlepíme lepiacou pištoľou, alebo disperzným 

lepidlom k sebe. 

5. Krajné nastrihané pásiky sukničky (vpredu) trocha roztiahneme do strán a ich konce prilepíme 

(lepiacou pištoľou) k modrej papierovej textílii, aby bola suknička širšia a modrá z pod nej bola 

viac vidieť. 

6. Lepiacou pištoľou na vrch šiat (dno kelímku) prilepíme polystyrénovú guľu (7 cm).  

7. Z ďalšieho celého hárku tmavomodrej papierovej textílie vyrobíme krídla. Preložíme hárok na 

polovicu a po kratšej strane ho poskladáme do harmoniky (sklady hrubé cca 2 cm). Harmoniku 

v prostriedku previažeme bielou bavlnkou na vyšívanie. Vzniknutý pás poskladanej textílie 

zastrihneme po stranách do špičky, vysokej minimálne 5 cm. Po zastrihnutí harmoniku po 

stranách roztiahneme. Vzniknutého „motýlika“ následne prelepíme lepiacou pištoľou na chrbát 

anjelika. . 

8. Z bledomodrej textílii si vystrihneme dva pásiky: 32, x 1,5 cm – z tohto uviažeme mašličku a 29 x 

1,5 cm, ktorý bude predstavovať šál. Mašličku prilepíme vzadu do prostriedku krídel a šál dáme 

anjelikovi okolo krku tak, aby jeho konce viseli vpredu na sukničke. 

9. Z drôtu dlhého 28 cm urobíme kruh s priemerom cca 5 – 6 cm a konce drôtu stočíme k sebe. 

Následne stočené konce ohneme do pravého uhla ku kruhu a svätožiara je hotová. Na vrchu 

hlavičky urobíme do polystyrénu dieru, kvapneme do nej disperzné lepidlo a zapichneme 

svätožiaru. 

10. Na záver ešte zo zlatej stužky (40 cm) uviažeme anjelovi na krku mašličku a je hotovo. 


