
 

Miska s veľkonočnými vajíčkami 

   

Potrebujeme: 

- 8 polystyrénových vajíčok – 6 cm (BZ53129W17), 
- zelenú plsť (FL520494), 
- saténovú stuhu – zelenú (PB2470523), 
- gombíky (PB2470913), 
- perleťové farby (HA23475), 
- bielu farbu (ED062601), 
- čiernu farbu (ED062645), 
- očká (AP2048/SBWE), 
- farebné fixky (ED080063), 
- zlatú fixku (JO1602M), 
- bavlnky na vyšívanie (PB247064), 
- pierka (CI259990), 
- dekoračné kamienky – okrúhle (PB2470726), 
- šidlo, 
- dierkovač (JR4014), 
- disperzné lepidlo (KP528050), 
- trblietavý prášok (PB2470600), 
- štetce tenší a hrubší (ED040114, ED040180), 
- špendlíky (KP551840), 
- bambusové špajle (WX66704), 
- červený tvrdší  papier (NT0042/FP), 
- nožnice (SY45310). 

 



 

1. Dve vajíčka si namaľujeme na čierno, dve na bielo, dve na oranžovo, jedno na ružovo a jedno 

necháme nenafarbené. Necháme zaschnúť. Aby sa nám vajíčka lepšie maľovali, môžeme ich 

pred maľovaním napichnúť na bambusovú špajľu, ktorú po dokončení z vajíčka vytiahneme. 

2. Jedno čierne vajíčko natrieme disperzným lepidlom a nalepíme naň rôznofarebné okrúhle 

dekoračné kamienky. Necháme zaschnúť. 

3. Jedno biele vajíčko pomocou fixiek pomaľujeme kvietkami, lístkami, alebo akýmikoľvek vzormi 

podľa uváženia. 

4. Jedno oranžové vajíčko natrieme hrubšou vrstvou lepidla a nalepíme naň menšie gombíky (0,6 – 

1,2 cm) žltej, oranžovej a zelenej farby. Necháme zaschnúť. 

5. Jedno oranžové a jedno ružové vajíčko premeníme na kuriatka. Na každé nalepíme dve 

pohyblivé oči (0,8 cm). Z tvrdšieho červeného papiera vystrihneme trojuholníky vysoké 2 cm 

a v základni široké 1 cm a prilepíme ich pod oči ako zobáky. Pre každé vajíčko si vyberieme  

jedno dlhšie pierko (12 – 13 cm) a dve kratšie pierka (8 – 9 cm) príslušnej farby. Pierka môžeme 

pravdaže aj skrátiť na požadovanú veľkosť. Šidlom urobíme v zadnej hornej časti vajíčka dierku 

smerom dole, kvapneme do nej lepidlo a zapichneme dlhšie pierko.  Po bokoch vajíčka nalepíme 

kratšie pierka. Necháme zaschnúť a kuriatka sú hotové. 

6. Vajíčko, ktoré sme nenamaľovali  obmotáme / oblepíme bavlnkou na vyšívanie. Na začiatku 

bavlnky si urobíme uzol a ten špendlíkom pripichneme k vrcholu vajíčka. Vajíčko natrieme 

lepidlom (ideálne po častiach, nie celé naraz) a obmotávame ho bavlnkou. Keď chceme zmeniť 

farbu, bavlnku odstrihneme a uzlíkom priviažeme bavlnku inej farby. Obmotané vajíčko 

necháme uschnúť. 

7. Zvyšné biele a čierne vajíčko ozdobíme trblietavým práškom. Použijeme tenký štetec a lepidlo. 

Lepidlom na vajíčka kreslíme rôzne tvary. Po nakreslení posypeme vajíčko trblietavým práškom, 

ktorý sa zachytí iba na miestach, kde je lepidlo. Ak chceme zmeniť farbu trblietavého prášku, 

maľujeme vajíčko po častiach. Namaľujeme ornamenty – posypeme práškom jednej farby – 

necháme trocha zaschnúť a až potom maľujeme ornamenty, ktoré chceme mať posypané 

trblietavým práškom inej farby.  

8. Vajíčka sú hotové, ešte nám chýba mištička. Zo zelenej plsti si vystrihneme kruh s priemerom 20 

cm. V jeho strede si nakreslíme kruh s priemerom 12 cm. Potom okraje väčšieho kruhu 

zastrihneme až k naznačenému vnútornému kruhu. Rozstrihneme kruh v pravidelných 

rozstupoch na ôsmych miestach.  

9. Na okrajoch rozstrihnutých častí po vonkajšom obvode kruhu urobíme dierkovačom dierky – 

urobíme teda 16 dierok. 

10. Pripravíme si 85 cm dlhú zelenú saténovú stužku a prevlečieme ju cez vytvorené dierky. 

Prevliekame vždy cez dve dierky cez seba preložených susediacich dielov. Rozstrihnuté diely 

prekladáme tak, aby bol jeden celý diel zvnútra a ten vedľajší zvonku misky. Keď navlečieme 

stuhu, košík stiahneme na požadovanú šírku a stuhu zaviažeme na mašličku. 

11. Do vzniknutej mištičky poukladáme vajíčka a je hotovo. 


