
 

Kvety z guličiek 

 

 

Potrebujeme: 

- polystyrénové guľky (3 cm), alebo vatové guličky (3 cm)(ED036123), 

- stužka (PB2470526), 

- kratšie špendlíky (napr. KP551840), 

- vatové tyčinky, 

- farby (HA30000), 

- disperzné lepidlo (KP528050), 

- lepiaca páska (ED075002), 

- šidlo, 

- nožnice. 

 

1. Základ kvetov tvoria guľôčky s priemerom 3 cm (čím väčšia gulička, tým väčší kvet). Môžu byť 

z polystyrénu, alebo vatové. Pri použití vatových tyčiniek budeme potrebovať aj šidlo, pretože sú 

pomerne tvrdé a napr. vatové tyčinky sa do nich nedajú zapichnúť, keď si vopred neurobíme 

šidlom dieru. Guličky si na začiatku namaľujeme farbou, ale môžu ostať aj biele. Po zaschnutí ich 

nastokneme na špilku. Do otvoru kam pôjde špilka, najprv kvapneme lepidlo. 

2. Na stužkové kvietky si nastriháme stužku na 7 – 10 cm kúsky. Na jeden kvet ich potrebujeme cca 

15 ks. Tieto potom pripichujeme špendlíkom na guličku (čím menšia gulička, tým kratšie 

špendlíky použijeme). Pripichujeme ich tak „hala-bala“ – na kraji, v prostriedku, môžeme ju 

prehnúť na polovicu a prišpendliť... Dôležite je, aby celá guľka bola pokrytá stužkou.  

3. Na tyčinkový kvet si nachytáme cca 10 vatových tyčiniek, ktoré si šikmo (aby mali ostrú špičku na 

zapichovanie) rozstrihneme na dve časti. Jednotlivé polovice zapichujeme do guľky. Najlepším 

riešením je vopred si šidlom vytvoriť dierku, kvapnúť disperzné lepidlo a potom vtlačiť tyčinku. 



 

Ak chcete mať bohatý kvet, zvoľte guľu s väčším priemerom. Vatové konce tyčinke je možné aj 

zafarbiť (najlepšie riedkou vodovou farbou, napr. vodové farby dúhové - HA28500). 

4. Urobíme si toľko kvetov, koľko chceme a usporiadame ich do kytice. Špilky jednotlivých kvetov 

k sebe pripevníme lepiacou páskou. Ak máme v pláne kyticu z väčším počtom kvetov, použijeme 

namiesto špiliek drôt (napr. hliníkový drôtik hrubý - zelený - FL79651). 

5. Na záver ešte špilky v kytici obalíme stužkou, alebo krepovým papierom (napr. FL82009) a kytica 

pre mamku, či pani učiteľku je hotová. 

 

https://www.nomiland.sk/hlinikovy-drotik-hruby-zeleny/

