
 

Páv 

   

Potrebujeme: 

- modelovacia hmota samotvrdnúca (JO088), 
- farby (napr. KH162510), 
- lak (HA10100), 
- zlatú fixku (JO1602M), 
- 3 tyrkysové pierka (CI259990), 
- čierny tvrdší papier (CI75910), 
- kus hrubšieho kartónu, 
- výkres A4 (NT0020/V4), 
- dierkovač (JR4014), 
- lepiacu pištoľ (PB2470923), 
- tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 
- zlatú šnúrku (napr. FL13703, alebo zo sady AP397PXWD), 
- štetec (ED040114, ED040180), 
- modelovacie špachtle (JO5), 
- ceruzky s rôznymi prierezmi, 
- niť, 
- nožnice (SY45310). 

 

1. Zo samotvrdnúcej hmoty si vymodelujeme naplocho telo a hlavu páva v jednom kuse. Telo je 

dlhé 8 cm a páv je vysoký 7,5 cm. Hlava je zobákom otočná nabok. Hrúbka tela je 0,5 - 0,7 cm a 

zobák trčí do výšky cca 2,5 cm. 

2. Ďalej si vymodelujeme 6 pierok dlhých 7,5 až 11 cm a širokých vo najširšej časti 2,5 - 3,5 cm. 

Pierok si pravdaže môžeme pripraviť aj oveľa viac. Veľkosti páva potom prispôsobíme veľkosť 

podkladu, na ktorý ho prilepíme. Pierka majú tvar ako varešky. Koncami ceruziek z rôznymi 



 

prierezmi, či špachtľami na modelovanie vytvoríme na pierkach rôzne priehlbiny a zárezy. 

Necháme stvrdnúť min. 48 hodín. 

3. Po vytvrdnutí, vymaľujeme telo i pierka vo farbách, aké má na sebe páv: modrou, žltou, zlatou, 

tyrkysovou. Oči namaľujeme čierne a zobák žltý. Na detaily použijeme zlatú fixku. 

4. Pre zvýraznenie farieb, po ich zaschnutí, natrieme páva ešte lesklým lakom. 

5. Pripravíme si podklad, na ktorý páva nalepíme. Potrebujeme biely tvrdý papier 31 x 21 cm a 

hrubší krabicový kartón, ktorý použijeme ako podklad. Kartón môže byť o čosi menší ako tvrdý 

papier. Kartón a papier zlepíme k sebe. V hornej časti v rohoch urobíme dierkovačom dierky a 

prevlečieme cez nich zlatú niť, aby sme mali začo obrázok zavesiť. 

6. Než páva prilepíme na pripravený podklad, ešte si vystrihneme z čierneho papiera nožičky - 2 cm 

dlhé a v spodnej časti široké cca 1,3 cm. A urobíme si trs troch pierok - modrých a tyrkysových.  

Pierka skrátime na 3,5 centimetra a zviažeme ich tenkou niťou. 

7. Teraz môžeme páva prilepiť na podklad z bieleho papiera a kartónu. Nožičky v spodnej časti a 

pierka na hlave sú nalepené pod telom páva. Lepíme lepiacou pištoľou. 

8. Na záver nakreslíme na biely podklad okolo páva zlatou fixkou rôzne kvety a nakreslíme aj 

tenučký zlatý rám. Je hotovo. 


