
KREATIVNÍ KURZY – PLETENÍ Z PAPÍRU 

 

Další příjemné setkání na kreativním kurzu se konalo 26.10. 2017 od 15,30 
hod. Na programu dne bylo pletení z papíru. Paní Blanka nás opět mile 
přivítala a představila nám lektorku výše zmíněného kurzu paní Vendulu. 
Ta měla již pro všechny přítomně připravené potřebné pomůcky, jimiž byl 
obrys srdce z měděného drátu, který se získává stažením bužírky 
z elektrikářského drátu, dále špejle, lepidlo na papír a pruhy novinového 
papíru. Paní Vendula nám předala informace o postupu práce a tak jsme 
mohly začít. Prvním krokem bylo vytvoření ruliček z novinového papíru                 
s pomocí špejle a lepidla. Ruličky měly být po stočení celé bílé, což se 
mnohým z nás zprvu vůbec nedařilo. Změnami úhlu stáčení či formou 
pokus, omyl jsme nakonec dosáhly kýženého cíle. Naším úkolem bylo 
vytvoření alespoň deseti kusů těchto ruliček. Po jejich zhotovení 
následovalo použití těchto ruliček k obmotávání obrysu srdce různými 
směry, za pomoci jejich postupného spojování. Pro ty z nás, kterým počet 
zhotovených ruliček nestačil, měla paní Vendula připravené dostatečné 
množství z vlastní výroby. Na těchto ruličkách bylo na první pohled vidět 
zásah profesionální ruky. Byly totiž na rozdíl od těch našich mnohem 
dokonalejší, hlavně co se pevnosti týče. Při omotávání srdcí se přítomným 
nekladly žádné meze, a tak před dalším postupem měla každá z nás drobet 
jiný výsledek. Srdce ale zůstalo srdcem. Rozdíly byly pouze co se týká síly 
„srdečního svalu“. Dalším našim úkolem bylo namoření rozpracovaného 
výrobku. Díky paní Vendule bylo moření poměrně snadnou záležitostí. 
Mořidlo nám totiž připravila do lahviček s rozprašovačem a  my jsme ho 
tedy pouze důkladně rozstříkaly po celém  výtvoru. Po zaschnutí mořidla 
následovalo lakování. Postup lakování byl shodný s postupem moření, takže 
ani tato činnost pro nás nebyla velkým problémem. Opět následovalo 
zaschnutí. Pak jsme pomocí připravených dekorací, drátků a tavné pistole 
jsme začaly „kouzlit“, každá dle vlastní fantazie. Konečnou verzi naší 
„srdeční záležitosti“ je možno zhlédnout ve fotogalerii. Za skvělé odpoledne 
patří náš dík jak paní Vendule, která byla všem ochotnou rádkyní, tak paní 
Blance, která jako vždy vytvořila příjemné prostředí. 
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