Moja poníková slečna Hviezdička má veľmi rada túto kabelku, pretože sú na nej farebné
koráliky. Každá kovbojka potrebuje kabelku zo šatky a so strapcami. Ja som tú svoju
vyrobila z ružovej šatky. Akú farbu máš najradšej ty?

Budeš potrebovať:
ibližne
• šatku veľkú pr
50 × 55 cm
• pero
• pravítko
žnice
• krajčírske no
• stužku

niečo navyše:
ch korálikov
• asi 100 farebný

1. Rozlož šatku na niečom rovnom a v polovici ju prelož tak, aby rub šatky bol vnútri
a preložená strana ďalej od teba. Pekne narovnaj strany.
2. Polož na šatku pravítko asi 10 cm od jednej strany a nakresli čiaru. Začni pri preloženej
strane. To isté urob na protiľahlej strane. Na oboch čiarach urob značky po 2 cm od seba.
3. Prestrihni okraje oboch vrstiev šatky na miestach, kde si si urobila značky. Strihaj strapec
vždy až k čiare, ktorú si na šatku nakreslila (horný strapec nechaj širší). Potom polož
nožnice naplocho a prestrihni preklad šatky až k naznačenej čiare. Šatka má teraz po oboch
stranách strapce.
4. Zviaž strapce na oboch stranách (vpredu a vzadu) na dvojitý uzlík. Dvojicu, ktorá je najďalej
od okraja šatky, nezväzuj.
5. Do poslednej dvojice strapcov uviaž na dvojitý uzlík stužku, potom stužku narovnaj
a priviaž ju k posledným strapcom na druhej strane.
Niečo navyše: Na každý strapec navleč dva koráliky a zaviaž za nimi jeden uzlík.
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Ukáž každému svojou kapsičkou pre šťastie, ako veľmi ťa baví
byť kovbojkou. Môžeš v nej nosiť svoje vreckové.
Kapsičiek pre šťastie nemá kovbojka nikdy dosť!

Budeš potrebovať:

• papier

• ceruzku

• pero

• pravítko

• asi 150 cm
dlhý vlasec

• nožnice

• tavnú tyčinku

• dve ružové
penovky
veľké
10 × 13 cm

niečo navyše:

• nalepovacie
kamienky

• jednu
striebornú
penovku
veľkú
10 × 13 cm

4. Odstrihni vlasec. Prelož ho napoly a označ
1. Na papier nakresli podkovu veľkú asi
si, kde je polovica. Preši vlascom všetky tri
10 × 12 cm a vystrihni ju. Na obe ružové
diely v špičke podkovy. Pretiahni ho tak, aby
penovky prekresli iba vonkajší okraj podkovy.
podkova bola presne uprostred vlasca. Značka
Na striebornú penovku prekresli celú podkovu.
na vlasci ti pomôže nájsť stred. Preši vlascom
Vystrihni z penoviek prekreslené tvary.
ostatné dierky najskôr na jednej polovici
2. Polož striebornú podkovu na obe ružové
podkovy a potom na druhej.
a zarovnaj ich hrany. Perom poprepichuj
do striebornej peny dierky do oblúčika okolo
podkovy. Dierky by mali byť asi 6 mm od seba
a asi 6 mm od okraja podkovy. Keď to budeš
mať, striebornú podkovu odlož.

5. Zastrihni vlasec na každej strane asi 30 cm
od podkovy a zviaž ho.
6. Prilep pomocou tavnej pištole strieborný diel
k ružovému dielu.

3. Podľa bodiek vyznačených na ružovej podkove
Niečo navyše: Nalep na podkovu nalepovacie
poprepichuj horný ružový diel a potom diel
spodný. Polož všetky tri diely na seba a dobre kamienky.
zarovnaj ich okraje a dierky na seba.

12

1

2

3

4

5

6

Na capstonekids.com si môžeš zdarma
stiahnuť šablónku.

13

To bude radosti ako u koníka, čo sa váľa v sene, keď si vyrobíš tohto skvelého poníka, ktorý
vyzerá úplne ako moja Hviezdička. Veľmi rada hýbem jeho nožičkami a hrám sa na to, že uteká.

Budeš potrebo2vcavoť:čky

•
• kúsok hrubého
alebo patentky
papiera
na papier
alebo kartónu
• stužku
(napríklad
e
ul
at
zo šk
• lepidlo
od ovsených
očko
vločiek) veľký • pohyblivé
15 × 15 cm
niečo navyše:
• ceruzku
• rozstrapkanú
• nožnice
vlnu
• žltú akrylovú
• lepidlo
farbu
s trblietkami
alebo
• štetec
nafukovacie
• fixky
farby
• klinec

Tip:
Aby poník vyzeral vierohodnejšie, prip
evni
pohyblivé nohy vyššie ako tie pevné.

1. Na kartón prekresli poníka veľkého asi 14 × 13 cm. Poník musí mať iba jednu prednú a jednu zadnú
nohu. Zvlášť nakresli jednu prednú a jednu zadnú nohu, aj so stehenným svalom. Všetky diely
vystrihni.
2. Vyfarbi poníka žltou farbou (možno budú potrebné dve vrstvy). Nechaj farbu zaschnúť. Fixkami
poníkovi nakresli sedlo, ohlávku, nozdry, tlamu a pramene hrivy a chvosta.
3. Podrž pohyblivé nohy na správnom mieste a s pomocou niekoho dospelého urob klincom dieru
najskôr do oboch predných nôh a potom do zadných. Odlož klinec.
4. Prestrč dierami cvočky a vzadu ich roztiahni, aby nevypadli.
5. Uviaž stužku na dvojitý uzol nad poníkovými nozdrami a za chrbtom mu zviaž oba konce stužky
k sebe.
6. Nalep poníkovi pohyblivé očko. Nechaj lepidlo zaschnúť.
Niečo navyše: Nalep poníkovi hrivu a chvost z rozstrapkanej vlny a nechaj dobre zaschnúť.
Lepidlom s trblietkami a nalepovacími kamienkami vyznač na sedle a na ohlávke doplnky.
Nechaj lepidlo zaschnúť.

14

1

2

3

4

5

6

Na capstonekids.com si môžeš zdarma
stiahnuť šablónku.
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Vykutri niekde starý rámček na fotky a trochu ho prerob. Potom si doň môžeš dať
aj vlastnú fotku. Na tej mojej som ja s Hviezdičkou.

Budeš potrebovfoaťtk:y
ek na
• drevený rámč
ľkosti
ve
j
ľubovoľne
• tavnú tyčinku
ok
• hrubý povráz
• nožnice

vú fóliu

no
• striebornú pe
nu
• lepidlo na pe
niečo navyše:
• fixky

i
vými trblietkam
• lepidlo s ružo
kamienky
• nalepovacie

1. Z rámčeka odstráň sklíčko a zadnú dosku. Niekam ich ulož, pretože ich ešte budeš potrebovať.
2. Začni pri niektorej vnútornej strane. Nanes úzky pás horúceho lepidla a opatrne doň zatlač
povrázok. Podrž povrázok na mieste, kým lepidlo nestuhne.
3. Postupuj ďalej rovnako a oblep dookola celý rámček. Prebytočný povrázok odstrihni.
4. Zo striebornej penovej fólie vystrihni štyri hviezdičky. Do každého rohu nalep jednu a nechaj
lepidlo dobre vyschnúť.
5. Vlož do rámčeka sklíčko, fotku a upevni zadnú dosku.
Niečo navyše: Vystrihni zo striebornej penovky obdĺžnik. Ozdob ho fixkami a lepidlom
s ružovými trblietkami. Prilep ho k rámčeku a nechaj lepidlo dobre zaschnúť. Doplň
nalepovacími kamienkami.
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