Kolotoč na dobrú noc

Potrebujeme:
-

vatové guličky – 2 cm – 8 ks (ED036121),
nanukové paličky (EPL200004),
bambule (PB2470008, PB2470006),
bavlnky na vyšívanie (PB247064),
žltý tvrdší papier (NT0042/FP),
pevnejší drôt – viazací – 1 mm,
disperzné lepidlo (CL100KB),
štípacie kliešte,
kliešte s okrúhlymi čeľusťami,
ihlu,
šidlo,
nožnice (SY45310).

1. Zlepíme konce 4 nanukových paličiek tak, aby tvorili rovnoramenný kríž. Necháme zaschnúť.
Potom doprostred kríža uviažeme šnúrku na zavesenie. Použijeme bavlnku na vyšívanie dlhú cca
50 cm. Konce šnúrky zauzlíme.
2. Namaľujeme vatové guľôčky na červeno a tiež necháme zaschnúť.
3. Zo žltého tvrdšieho papiera vystrihneme pre každú guľôčku 5 okvetných lístočkov. Teda ich
vystrihneme spolu 40 ks. Lístky sú rôzne veľké od 1,5 x 2 cm po 2 x 4,5 cm. Každá gulička má 5
rovnako veľkých lístkov..
4. Z drôtu si urobíme očká na zavesenie. Šidlom urobíme dierky do všetkých žltých lístočkov. Na
drôtik s očkom navlečieme 5 žltých lístočkov. Potom kvapneme lepidlo do dierky vo vatovej
guličke a vložíme do nej drôtik s očkom a lístkami. Zatlačíme a necháme zaschnúť.

5. Ďalej si pripravíme šnúrky, na ktorých budú visieť guličky a bambule. Sú z bavlniek na vyšívanie.
Vo výsledku sú šnúrky dlhé od 14 cm do 24 cm. Keďže ich potrebujeme ešte priviazať a bavlnky
sú o dvojmo, potrebujeme si pripraviť 8 šnúr rôznych dĺžok od cca 40 do 65 cm.
6. Guľôčky s okvetnými lístkami priviažeme doprostred pripravených šnúrok a na bavlnky následne,
pomocou ihly, navlečieme 1 – 3 bambule. Bambule sú veľké 2 cm a 3 cm. Nie je potrebné ich na
šnúrkach nijako zaisťovať, samé sa nebudú po bavlnke šmýkať.
7. Potom v požadovanej výslednej dĺžke šnúrky urobíme uzlík a konce nad uzlíkom priviažeme
k nanukovej paličke. Na každú paličku priviažeme 2 šnúrky. Ak by bol kolotoč po zavesení
nakrivo, dá sa to napraviť jednoduchým posúvaním šnúrok po nanukových paličkách tak, aby sa
vytvorila rovnováha. Je hotovo, už iba zavesiť nad posteľ a sladko spať.

Očko na zavesenie:

