
 

Kytica z veľkonočných vajíčok 

   

Potrebujeme: 

- 7 polystyrénových vajíčok – (BZ53129W17), 
- saténovú stuhu – zelenú (PB2470523), 
- zelený krepový papier (ED083112), 
- žltý krepový papier (ED083104), 
- tmavozelený krepový papier (ED083113), 
- gombíky (PB2470913), 
- perleťové farby (HA23475), 
- žltú farbu (ED062603), 
- chlpatý drôtik (FL77894), 
- tenký drôtik (napr. FL79251, alebo FL79220), 
- dekoračnú šnúrku (napr. FL13703, alebo zo sady AP397PXWD), 
- bavlnky na vyšívanie (PB247064), 
- dekoračné kamienky – okrúhle (PB2470726), 
- disperzné lepidlo (KP528050), 
- štetec (ED040182), 
- špendlíky (KP551840), 
- bambusové špajle (WX66704), 
- nožnice (SY45310). 

 

1. Vajíčka namaľujeme temperovými (použitá bola žltá), alebo perleťovými farbami (použili sme 

oranžovú, fialovú a ružovú). Necháme zaschnúť.  



 

2. Zo zeleného chlpatého drôtika si pripravíme 7 kúskov, 17 cm dlhých. Šidlom urobíme na širšej 

strane vajíčka dierku, kvapneme do nej disperzné lepidlo a zastrčíme chlpatý drôtik asi 3 cm 

hlboko. Necháme zaschnúť. 

3. Ďalej si pripravíme 5 kusov tenšieho drôtika dlhého 40 cm, na ktoré navlečieme gombíky. Prvý 

gombík navlečieme doprostriedka a drôtik zatočíme, ďalšie gombíky navliekame na dvojitý 

drôtik tak, že vždy prejdeme cez dve dierky gombíka. Na každý drôtik navlečieme 6 – 8 

gombíkov. Gombíky na jednotlivých drôtikoch majú rovnakú farbu – žltú, oranžovú, zelenú 

a fialovú.  

4. Hotové navlečené drôtiky pripevníme na vybrané vajíčka. Začiatok gombíkovej rady 

prišpendlíme na vrchol vajíčka a koniec drôtu, kde už nie sú gombíky obtočíme okolo stonky. 

5. Jedno vajíčko (fialové) oblepíme dekoratívnymi kamienkami.  

6. Žlté vajíčka 6x obmotáme po dĺžke zelenou bavlnkou a zlatou stužkou. Na koniec a začiatok 

stužky a bavlnky urobíme uzlík a k vajíčku ho pripneme špendlíkom. 

7. Z vajíčok spravíme kyticu a stopky zmotáme k sebe. 

8. Špirálky medzi kvetmi urobíme z chlpatých drôtikov dlhých 50 cm. Drôtiky rôznych farieb 

preložíme na polovicu a oba konce obmotáme okolo tenkej ceruzky, alebo štetca. Potom 

opatrne stiahneme, aby sme nezničili vzniknutú špirálu. Prostriedok chlpatého drôtika, ktorý je 

rovný, obmotáme okolo stoniek a špirálky povkladáme medzi vajíčka. 

9. Nakoniec ešte kyticu zabalíme do krepového papiera. Budeme potrebovať 3 pásy papiera 30 x 

70 cm. Najprv zabalíme kyticu do tmavozeleného, potom do žltého a nakoniec do zeleného 

krepového papiera tak, aby papiere boli dookola vajíčok a pod nimi. Pod vajíčkami papiere 

stiahneme zelenou stužkou (60 cm). Stužku najprv niekoľkokrát obmotáme okolo stopiek 

v papieri a potom zaviažeme na mašličku. 

10. Na záver zastrihnutím zarovnáme spodnú stranu kytice, aby boli papiere rovnako dlhé a je 

hotovo. 


