
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Nápad na víkend

www.praktickazena.cz

I docela obyčejná předsíň se díky několika zdobným kouskům promění k nepoznání. 
Budete se divit, ale i třeba africké motivy můžou padnout vaší předsíni jako ulité.

afrika     
    ve vaší předsíni
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domácí  
džungle
Květiny předsíň 
vždy osvěží. 
Vytvořte pro ně 
květináče na 
míru. Ty naše 
jsme nejprve 
polepili motivy 
z ubrousku 
a prstem 
nanesli 
měděnou 
barvu přes 
okraje ubrousku 
i kolem něj. 
Konturováním 
měděnou 
barvou jsme 
opět zvýraznili 
detaily na 
figurách.

na boty
Trojhranný květináč na stěnu 
poskytl útočiště kartáči a krému 
na boty. Je polepen ubrouskem v celé 
ploše a motiv je opět následně dozdoben 
měděnou konturou.

pozor Na To! 
Terakotové květináče 
používejte na květiny jen 
jako dekorativní obaly. 
I dobře vypálená hlína je 
porézní a voda by povrch 
i s obrázkem poničila.
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místo na klíče
Skříňka na klíče ze smrkového dřeva byla 
nejprve natřena základovou akrylovou 
barvou a výplň dvířek následně přetřena 
krakelovacím lakem. poté byl proveden 
žlutý nátěr. po vytvoření prasklin byl 
univerzálním lepidlem nanesen motiv 
z ubrousku. Konturovací měděnou bar-
vou jsou zde zvýrazněny některé detaily, 
především šperky figurek. okraj skříňky 
byl ozdoben drobnými tečkami stejnou 
barvou. Konturovací barva po zaschnutí 
vytvořila žádoucí plastický efekt.

nezvyklé 
použití

Terakotové květi-
náče různých tvarů 
a velikostí nám po-
sloužily i k ukládá-
ní věcí v předsíni. 
Hranatý květináč 
skvěle slouží jako 

stojan na deštníky. 
Jeho boky byly 

polepeny ubrous-
kem v celé ploše 
a hrana a okraj 
byly zdůrazněny 

měděnou barvou, 
nanesenou prsty.
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Aktuální informace o předplatném  naleznete na www.predplatne-casopisu.cz

Praktická žena za 

S předplatným získáte každé číslo praktické ženy 
o 20 Kč levněji než na stánku!

PředPlatné

• jednoduše přímo na www.predplatne–casopisu.cz
• jednoduše posláním e-mailu na pz@send.cz
• jednoduše telefonicky na 225 985 285

39 kč

zájemci o návody ve formátu pdF si také stahují


