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Anjeli z korkových zátok - návod 

 

Potrebujeme: 

- korkové zátky (CILCK8115), 

- vatové guličky – 2 cm (ED036121), 

- tenký drôtik – medený (FL79244), 

- výkres – A4 (NT0020/V4), 

- disperzné lepidlo (KP528050), 

- ceruzka (JO73812B), 

- biela farba (ED062601), 

- špáradlá, 

- hrubší drôt – 1 mm, napr. viazací, 

- štípacie kliešte, 

- okrúhle kliešte, 

- štetec (ED040146), 

- šidlo, 

- nožnice (JR0789). 

 

1. Na výrobu anjelikov môžeme použiť neupravené korkové zátky, alebo si ich môžeme namaľovať 

bielou farbou. Ak by sme ich maľovali, farbu je potrebné nechať zaschnúť. 

2. Do zátky si v hornej časti urobíme šidlom dierku, kvapneme do nej lepidlo a strčíme špáradlo. Trčiaci 

koniec skrátime na cca 1 cm. Do dierky vo vatovej guličke kvapneme lepidlo a nastokneme ju na 

špáradlo trčiace z korkovej zátky. Necháme zaschnúť. 

3. Šidlom so na vrchnej strane hlavičky urobíme dierku, kvapneme do nej lepidlo a vložíme očko na 

zavesenie (vyrobené z hrubšieho drôtu, pomocou okrúhlych klieští). 
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4. Výkres preložíme na polovicu a nakreslíme naň tri krídla a vystrihneme. Veľkosť krídel 

prispôsobujeme veľkosti zátky. Pravdaže krídla môžu byť aj oveľa väčšie ako anjelik, keďže  ho bude 

možné zavesiť. Po vystrihnutí, máme 6 krídel. Dvojice zlepíme spolu a následne prilepíme k zátke – 

telu anjela. 

5. Ako poslednú si urobíme svätožiaru. 30 cm dlhý medený drôtik preložíme na polovicu a trošku 

stočíme a potom opäť prehneme na polovicu a stočíme. Z takto stočeného a dvakrát preloženého 

drôtika vytvoríme krúžok, drôt spletieme, nepotrebný drôt odstrihneme a trčiaci kúsok obmotáme 

okolo svätožiary. Na zadnú časť  hlavičky kvapneme lepidlo a priložíme svätožiaru. Necháme 

zaschnúť a je hotovo. 

 

Výroba očka na zvesenie: 

 


