
Obrúsok a nádoba 

na servítky

Použijeme tieto pomôcky a materiály:

noviny, plechovku, 

nožnice, disperzné lepidlo,

akrylovú farbu bledú, akrylovú farbu 

zlatú, štetce na maľovanie a lepenie,

papierovú lepiacu pásku, 

dekoračné servítky, hubku, paletu. 



Na začiatku si potrebujeme pripraviť 

rovnaké pásy zo strán novín. Tieto 

pásy budú mať šírku asi 2 cm. 

Veľkú stranu po dĺžke preložíme jeden 

krát a po vzniknutom sklade ju 

rozstrihneme.



Vzniknuté polovice opäť po dĺžke 

preložíme. Po sklade ich tiež 

prestrihneme.



Vzniknuté pásy  budeme po dĺžke 

prekladať po tretinách.

Vzniknú tak dlhé pásy široké asi 2 cm.



Takto vzniknuté pásy potrebujeme ešte 

zlepiť lepidlom, aby získali pevnosť.



Takéto úhľadné pásiky budú 

materiálom na vytvorenie obrúska.

Budeme ich prepletať.



Napríklad 14 pásov si uložíme po 

dĺžke tesne vedľa seba.

Vrchnú stranu pásov prelepíme 

papierovou lepiacou páskou.

Vytvoríme si tak základ na prepletanie 

pásov.



Prepletanie začneme tvoriť tak, že medzi zvislé pásy 

budeme striedavo prepletať vodorovný pás.

Keď budeme mať prvý rad hotový, tak vodorovný pásik 

treba na kraji obrúska prilepiť, aby sa nám ďalej 

nepohyboval. Druhý rad vytvoríme  podobne, tak ako sa 

nám javí. Postupujte podľa obrázka. Pás opäť na kraji 

prilepíme.



Takto budeme postupovať aj ďalej.

Každý nový rad musí byť vytvorený 

bez medzier, inak sa nám obrúsok 

rozpadne.



Na hotovom  obrúsku zastrihneme  

presahujúce pásiky, ktoré vznikli na 

dvoch stranách.  Konce pásikov  

prilepíme – zafixujeme lepidlom. Okraj 

obrúska môžeme prelepiť papierovou 

lepiacou páskou.



Tento istý postup zopakujeme aj na 

poslednej strane obrúska, kde pásy ešte 

presahujú.

Presahujúce pásy rovno zastrihneme a 

prilepíme lepidlom a prelepíme páskou.



Hotový obrúsok dotvoríme náterom 

svetlej akrylovej farby. 

Farbu nanesieme na hubku

a tupovaním – prikladaním  ju 

rozotrieme  po celej ploche obrúska.



Na natretú a uschnutú farbu 

použijeme servítkovú techniku –

dekupáž.

Z dekoračnej servítky si vystrihneme 

požadovaný obrázok, ktorý chceme 

prilepiť na obrúsok.

Zo servítky oddelíme dve biele vrstvy, 

ponecháme si len vrchnú potlačenú 

vrstvu.



Miesto na obrúsku kam chceme 

obrázok prilepiť potrieme disperzným 

lepidlom.

Potom už môžeme obrázok priložiť a 

rukou pritlačiť a zahladiť.

Vytlačíme tak spod servítky 

vzduchové bubliny.



Servítkové obrázky prilepíme po celej 

ploche obrúska.



Z pásov ešte vytvoríme menší 

prepletaný obrúsok, ktorý budeme  

prilepovať na plechovku.

Na výšku mojej plechovky som 

potrebovala 4 dlhé pásy. 



Hotový obrúsok prilepíme na 

plechovku. Presahujúci kus obrúska 

odstrihneme.

Aj na túto nádobu zopakujeme náter 

svetlou akrylovou farbou. 



Aj nádobu ozdobíme servítkovou 

technikou.



Na hubku nanesieme zlatú akrylovú

farbu a tupovaním – prikladaním 

jemne ozdobíme obrúsok aj nádobu. 

Zlatú farbu nanesieme len sem –tam.



Do nádoby umiestnime servítky.



Takto pekne vyzerá hotový obrúsok na stôl a nádoba na servítky.


