
Rámik

na obrázok
Použijeme tieto pomôcky a materiály:

pevný vrchnák zo škatule od topánok ,

kartón na menší rámik,

potrhané kúsky novín , pravítko, ceruzku, gumu, nožnice, paletu na farby, 

štetce na lepenie a maľovanie, nádobu na vodu, bledú akrylovú farbu, 

disperzné lepidlo napr. Wurstol, dekoračnú servítku, dekoračnú samolepku

(nemusí byť), špagátik na zavesenie obrázka



Na vnútornú stranu vrchnáka zo škatule si vymeriame a nakreslíme 

požadovanú veľkosť otvoru na obrázok.  Meriame pravítkom, aby boli 

strany rámika čo najrovnejšie. Otvor vystrihneme nožnicami.



Pripravíme si aj druhý menší rámik. 

Vymeriame a nakreslíme si ho na menší kartón. 

Vnútorný otvor musí byť rovnakej veľkosti ako je na vrchnáku zo škatule. 

Šírka každej strany malého rámika môže byť napr. 1,5 – 2 cm.

Vymeraný a nakreslený rámik si vystrihneme nožnicami.



Na pripravené rámiky môžeme začať priliepať kúsky novinového papiera.

Oliepame ich po celom povrchu. Nezabudnite ani na boky vrchnáka.

Použite disperzné lepidlo napr. Wurstol.



Olepené rámiky necháme dobre uschnúť.

Menší rámik prilepíme okolo vnútorného otvoru vrchnáka.



Teraz do rohov veľkého rámika namaľujte bledou akrylovou farbou 

obdĺžnikové plochy.  Farbu nechajte úplne uschnúť.

Na farebné plochy budeme priliepať kúsky dekoračnej servítky, použijeme 

techniku dekupáže.



Z dekoračnej servítky vystrihnite motív, ktorý chcete priliepať .

Z vystrihnutej servítky odstráňte dve  biele vrstvy, použijete iba vrchnú časť 

s potlačou. 

Pripravte si všetky kúsky servítky, ktoré budete prilepovať na rámik.



Pripravené kúsky servítky si postupne prilepíme na maľované plochy 

rámika. 

Najprv plochu, na ktorú ideme lepiť servítku, natrite tenkou vrstvou 

disperzného lepidla a hneď priložte servítku. Jemne ju pritláčajte prstom.

Pod servítkou neponechajte žiadne vzduchové bubliny. 

Servítkové obrázky môžete prilepiť aj na novinové strany rámika. 

Písmenká novín budú presvitať. 



Na záver si zo zadnej strany vrchnáka pripevníme špagátik na zavesenie 

hotového rámika. 

Špagátik priložte ku vnútornej bočnej strane rámika a prilepte ho 

obdĺžnikovým kúskom kartónu disperzným lepidlom. Zopakujte to aj na 

druhej strane rámika. Špagátik má byť natiahnutý.



Na hotový rámik môžete na dozdobenie prilepiť drobné lesklé štvorčeky 

vystrihnuté  z  dekoračnej samolepky.

Do rámika nezabudnite vložiť svoj pekný obrázok.

Môžete ho z vnútornej strany prilepiť dobrou lepiacou páskou.


