
Hlava na šperky

Použijeme tieto pomôcky a materiály:

väčší a pevný plochý kartón, 

menší kartón,

pravítko,

kúsky novinového papiera,

disperzné lepidlo, 

temperové farby, 

štetce na maľovanie a lepenie,

ceruzku, 

nožnice,

špagátik.



Na pripravenú plochu kartónu si  

ceruzkou nakreslíme tvar hlavy aj 

s ramenami.

Hlave vymyslite aj účes.

Môžeme si naznačiť tvar pier, ktoré 

budeme maľovať a rozmyslíme si, kam 

asi umiestnime otvory na okuliare.

Hlavu si podľa čiary vystrihneme.

Pozor, je praktické ponechať na 

spodnej hrane plochy ešte asi 15 cm 

kartónu. 

Tento kus neskôr zahneme a poslúži 

ako súčasť stojanu, ktorý bude hlavu 

držať.  



Na menší kartón si nakreslíme 

ceruzkou a pravítkom tri rovnaké 

obdĺžnikové plochy a jednu bočnú 

úzku.

Vytvoríme si budúci trojboký 

stojanček, ktorý si prilepíme zo zadnej 

strany hlavy. 

Poslúži nám na podoprenie hlavy, 

ktorá bude sama stáť.



Podľa nakreslených čiar kartón 

zohneme a vytvarujeme si trojboký 

stojanček.

Úzku bočnú plochu natrieme 

disperzným lepidlom a stojanček 

zalepíme.



Lepidlo necháme dobre uschnúť.



Vystrihnutú plochu hlavy polepíme 

kúskami novinového papiera.

Použijeme disperzné lepidlo.

Takto upravenú plochu necháme dobre 

uschnúť.



Zo zadnej strany ešte spevníme 

najužšiu časť plochy kúskom 

vystrihnutého kartónu, ktorý 

prilepíme disperzným lepidlom.

Je to časť krku, ktorá by sa nám 

mohla časom prelomiť.



Teraz už môžeme na zadnú stranu 

prilepiť aj trojboký stojanček. 

Na spodnej hrane hlavy máme ešte 

pripravený 15 cm pás kartónu, ktorý 

sme si ohli smerom dozadu od hlavnej 

plochy.   



Prilepený trojboký stojan aj ohnutý 15 

cm pás hlavného kartónu spojíme 

lepidlom.



Plochy stojana ešte pre istotu 

spevníme  pásmi kartónu z oboch 

strán. 

Prilepíme ich disperzným lepidlom.

Takto bude hlava oveľa stabilnejšia. 



Po zaschnutí polepenej čelnej plochy 

môžeme nakresliť tvar pier.

Nakreslíme si aj dva otvory, ktoré 

budú slúžiť na zasunutie slnečných 

okuliarov.



Nakreslené pery namaľujeme 

temperovou farbou.

Ak chcete, môžete si namaľovať ešte 

oči, obočie a nos.



Nakreslené otvory na zasunutie 

okuliarov prederavíme nožnicami 

alebo nožíkom. 



Na časti ramien prederavíme aj viacero 

dierok, ktoré poslúžia na umiestnenie 

náušníc.



Môžeme si vytvoriť aj priestor na 

vešanie dlhých náušníc.

Na druhé rameno som urobila dve 

dierky a prevliekla som cez ne 

špagátik.

Ten som na druhej strane zauzlila.

Vytvorila som si tri takéto vešania. 

Môžete si ich urobiť oveľa viac.



Na drdoly účesu som prevliekla 

gumičky do vlasov a pripevnila 

sponky. 

Na krk hlavy som zavesila 

náhrdelníky.

Do otvorov na okuliare som odložila 

svoje slnečné okuliare.

No a konečne mám upratané 

náušnice.

Skúste si ešte krajšiu hlavu vyrobiť aj 

vy.


