
 

Vareškový modrý anjel 

 

Potrebujeme: 

- varešku  (AP766WS), 
- Smart – Fab – papierovú textíliu (CI121845),  
- morušový papier (FL570409), 
- saténovú stuhu – zlatú (PB2470526), 

- lepiacu pištoľ (PB2470923), 
- disperzné lepidlo (KP528050), 
- tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 
- gumičky (VN40264), 
- modrú, čiernu a červenú fixku (KH266754), 
- tyčinkové lepidlo (ED081060), 
- bielu priadzu, 
- nožnice (JR0789). 

 

1. Z modrej papierovej textílie si vystrihneme obdĺžnik 30 x 16 cm a krídla. Krídla sú dlhé 24,5 cm 

a v najširšom mieste majú 5,5 cm. Krídla nastriháme na pásiky hrubé cca 0,5 cm, zdola smerom 

nahor tak, aby cca 1,5 cm zostal nerozstrihnutý 

2. Z bieleho morušového papiera si vystrihneme obdĺžnik 11 x 13,5 cm, krídla rovnakej veľkosti ako 

z textílie a svätožiaru – kruh s priemerom 5 cm s vnútorným otvorom s priemerom 3 cm. 

Obdĺžnik papiera rozstriháme po kratšej strane na pásiky približne 0,5 cm hrubé tak, aby asi 1,5 

cm ostal nerozstrihnutý. 

3. Dlhšiu stranu obdĺžnika z modrej textílie nariasime, obvinieme okolo varešky tak, kde sa končí 

rúčka a pripevníme gumičkou. Potom obtočíme okolo miesta, kde je gumička, rozstrihaný 



 

obdĺžnik morušového papiera tak, aby nastrihané pásiky tvorili sukničku a opäť upevníme 

gumičkou. Gumičku schováme pod zlatú stuhu (30 cm), z ktorej vpredu uviažeme mašličku. 

4. Krídla z papiera a textílie zlepíme k sebe tyčinkovým lepidlom tak, aby rozstrihané konce 

modrých krídel presahovali asi 2 cm pod papierovými krídlami. Potom na prednú stranu krídel 

nakreslíme modrou fixkou oblúky (náznak uloženia peria). Do prostriedku krídel uviažeme 

mašličku zo zlatej stuhy (25 cm). Mašlička je na zadnej časti krídel. Následne krídla prilepíme na 

zadnú stranu anjela (varešky) o čosi vyššie ako je pás. Použijeme lepiacu pištoľ. 

5. Čiernou fixkou nakreslíme na varešku oči, nos a ústa a červenou líčka. 

6. Z tenšej bielej priadze, alebo bielej bavlnky na vyšívanie vytvoríme anjelovi vlasy. Nastriháme si 

35 kusov priadze dlhých 40 cm. V polovici ich priadzou previažeme, aby kúsky držali pokope. 

Previazané miesto prilepíme lepiacou pištoľou navrch hlavy. Anjela potom učešeme. Tento má 

učesaný vrkoč na jednu stranu. Keď sa rozhodneme pre účes, vlasy rozložíme a prilepíme ich 

k zadnej časti varešky disperzným lepidlom. Vlasy po vytvorení účesu zastrihneme, aby boli 

rovnakou dlhé 

7. Keď už je anjel učesaný, prilepíme svätožiaru a je hotovo. 

 


