
 

Vianočné stromčeky - návod 

 

Potrebujeme: 

- nanukové paličky (EPL200004), 

- dekoratívny drôtik – chlpatý (FL77809), 

- drevené koráliky (PB2470818), 

- rolničky (PB2470211), 

- tenký drôt (FL79244), 

- penové kruhy (CILFV0002), 

- dekoratívne  kamienky a srdiečka (FL1240, JR137555), 

- disperzné lepidlo (KP528050), 

- kliešte s plochými čeľusťami,, 

- nožnice (JR0789), 

- štetec (ED040146). 

 

Nanukové paličky poskytujú veľa možností na tvorbu vianočných ozdôb. Tu je návod na tri rôzne 

vianočné stromčeky. 

1. Prvý stromček. Na prvý stromček stačí jedná nanuková palička. Chlpatý drôtik si nastriháme na 4 rôzne 

dlhé kúsky (napr. 20, 18, 16, 14 cm) a dva krát ich obmotáme okolo paličky, od najdlhšieho po 

najkratší, ako konáre stromu. Konce drôtikov zahneme, aby nepichali. Na drôtiky potom navlečieme 

červené koráliky a rolničky. Na vrchol stromčeka prilepíme červený penový kruh (1,5 cm). Hotovo.  



 

2. Druhý stromček. Potrebujeme 5 zelených nanukových paličiek. 2 necháme celé a zvyšné skrátime tak, 

aby boli stále kratšie a kratšie. Vytvoríme si tak 6 konárikov. Jednu paličku natrieme lepidlo a ďalšie 

paličky prikladáme kolmo na natretú paličku od najdlhšej po najkratšiu, ako konáre stromu. Necháme 

zaschnúť. Následne nalepíme na vetvičky žlté penové kruhy (priemer 1,5 cm). A potom na kruhy a na 

vetvičky medzi kruhy nalepíme trblietavé dekoratívne kamienky. A je hotovo. 

3. Tretí stromček. Na tretí stromček potrebujeme 3 celé nanukové paličky a cca tretinu z ďalšej. Tri 

paličky zlepíme do trojuholníka a kratšiu paličku prilepíme do polovice jednej strany, ako kmeň 

stromu. Na tenší drôtik (20 cm) navlečieme doprostriedka  drevený korálik a konce drôtu zatočíme. 

Potom drôt obmotáme okolo vrcholu trojuholníka (stromčeka), tak, aby korálik visel v hornej časti 

trojuholníka. Paličky obtočíme červeným chlpatým drôtikom. Z kusu drôtika urobíme mašličku 

a pripevníme (drôtom, alebo prilepíme) ju k spodnej strane trojuholník (stromčeka) a je hotovo. 

4. Ak by sme chceli stromčeky zavesiť, nalepíme tavnou pištoľou z rubovej strany očko z povrázku, alebo 

môžeme použiť kovový háčik. 

 


