DÁREK

DÁREK
MATERIÁL A POTŘEBY
bílá čtvrtka A5
fialová čtvrtka A5
nůžky
lepidlo nebo oboustranně lepicí páska
fialová pastelka
stříbrný permanentní fix
guma
tužka
štěteček
šablona viz str. 62–64

Technika: Trojrozměrné přáníčko
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PRACOVNÍ POSTUP

1

Bílou čtvrtku o velikosti A5 přeložíme napůl. Nejprve v místě překladu
slabě vyryjeme nůžkami čáru podél pravítka, aby byl sklad rovný. Podle
šablony zakreslíme tužkou motiv dárečku, vystřihneme jej a přeložíme.

2

Motiv vmáčkneme dovnitř.

3

Pastelkou naznačíme výrazněji hrany dárku, potom vybarvíme i všechny
jeho plochy a domalujeme vzoreček „balicího papíru“.

4

Nakonec doplníme dárek stuhou či mašlí pomocí permanentního fixu či
gelového popisovače (oba mají 100% krycí vlastnosti).

5

Malá rada: Pokud motiv vybarvujeme až do krajů, jeho obrysy podložíme
papírem, abychom nepřetáhli na okolní plochu přáníčka.
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6

Pokud jsme malovali roztíratelnými pastelkami, horní část dárečku můžeme lehce přetřít vlhkým štětečkem. Tím krásně zvýrazníme plastičnost
obrázku.

Přáníčko s vymalovaným dárečkem podložíme „paspartou“ – tedy
barevnou čtvrtkou, která bude po všech stranách přesahovat nejméně
o 1,5 cm (v našem případě např. 26 × 21 cm). Barvu volíme tak,
abychom zvýraznili a podtrhli barevné ladění dárečku.

7

8

Nakonec můžeme vepsat text, kterým vhodně doplníme zvolený motiv.

TIP
• Motiv „balicího papíru“ volíme podle aktuální příležitosti a věku obdarovaného. Vánoční přání zdobíme např. zlatými hvězdičkami, dětské
veselými barvami a svatební srdíčky apod.
• Přáníčko–dáreček samozřejmě můžeme vytvořit i stejným způsobem
jako předtím perníček – z jednoho papíru jeho podložením. Konečný
výsledek tak bude pokaždé jinak krásný.
• Šikovnější malíři mohou postupovat při vybarvování i opačně: nejprve
nakreslíme ozdoby a stužky na horní ploše dárečku i po jeho bocích
a nakonec domalujeme „balicí papír“ nebo ornamenty na ozdobné
dárkové krabičce. Tento způsob je poněkud náročnější na zpracování,
ale zato bude působit opravdu luxusně.
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