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Škriatok - návod 

 

 

Potrebujeme: 

- polystyrénovú guľu – 10 cm (PB2470299), 

- polystyrénovú guľu – 5 cm (PB2470290),         

- vatovú guličku – 2 cm (ED036121), 

- farebný kartón (FL606), 

- povrázok (KP54125202), 

- červený filc (FL520409), 

- zlatú stužku (PB2470526), 

- rolničku (PB2470211), 

- červenú farbu (ED062611), 

- špáradlá 
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- nôž (JR0750), 

- disperzné lepidlo (KP528050), 

- tavnú pištoľ (KP528050), 

- nožnice (JR0789). 

 

1. Základ škriatka tvoria dve polystyrénové gule. Menšiu guľu si rozrežeme na dve polovice. 

Následne prilepíme dve polovice menšej gule k väčšej, ako nohy k telu tavnou pištoľou. Pre 

pevnejšie spojenie môžeme použiť špáradlá, ktoré zapichneme do pologulí a potom pri lepení do 

väčšej gule.  

2. Z povrázku si vytvoríme 4 zväzky, z ktorých každý bude obsahovať cca 60 kusov 40 cm dlhých 

povrázkov. Teda potrebujeme približne 240 kusov, aby brada bola hustá a polystyrén nebolo 

vidieť. 

3. Pripravené zväzky prilepíme (tavnou pištoľou) na vrch väčšej gule tak, aby každý zväzok bol 

posunutý o 45 stupňov oproti tomu predchádzajúcemu. Necháme zaschnúť a potom učešeme 

a zostriháme, tak, aby fúzy siahali škriatkovi až na zem.  

4. Ako ďalší krok urobíme čiapku s červeného kartónu (20 x 30 cm). Z kartónu vytvoríme kornút, 

ktorý zlepíme tavnou pištoľou a otvor čapice zastrihnem do oblúka. Čiapka je vzadu dlhšia ako 

vpredu. Následne čiapku ozdobíme červeným filcovým kruhom (na spevnenie miesta, kde je 

najväčší nápor na lepidlo). Na zlatú stužku (30 cm) navlečieme rolničku, konce stužky zviažeme 

do väčšieho uzla a zatlačíme ho do otvoru vo vrchole čapice. Potom stužku obmotáme okolo 

vrcholu a prilepíme, tak, aby rolnička ostala visieť na cca 5 cm stužke. Z červeného filcu 

vystrihneme 2 kvietky, jeden väčší, jeden menší, zlepíme ich spolu a prilepíme na vrchol čapice. 

Čiapka je hotová. Čiapku nalepíme tavnou pištoľou na vlasatú - bradatú hlavu. 

5. Škriatkovi už chýba iba nos, ktorý si vytvoríme s vatovej guličky namaľovanej na červeno. 

Dp dierky v guličke kvapneme disperzné lepidlo a zapichneme špáradlo. Po zaschnutí 

zapichneme nos v tvárovej časti škriatka priamo pod okraj čiapky. A severský škriatok strážiaci 

atmosféru Vianoc je hotový. 

 


