
Sladký advent ZASNEŽENÉ 
prekvapenie

V ZIME 
na saniach

artmama.sk                                   Časopis pre milovníkov tvorenia                                  1/2015

Recepty na 
zahriatie...

Vo svetle sviečok
vianočná



2

Úvod

Obsah čísla
Sladký Advent  .......................................................... 3
Stromčeky zo šišiek  ............................................... 4
Adventný veniec  ...................................................... 5
Vo svetle sviečok  ..................................................... 6
Sánky ............................................................................ 8
Plstené mydielka  ......................................................9
Domáci peeling  ...................................................... 10
Kvietok s prekvapením  ....................................... 11
Patchworkový stromček  .................................... 12
Vyparádený košíček .............................................. 13
Korálková vianočná guľa  ................................... 14
Čarovná guľa  ........................................................... 15
Omaľovánka ............................................................. 16
To najlepšie z Piešťan  .......................................... 18
Originálne vianočné recepty  ........................... 19
Kalendár na rok 2016   ......................................... 21
Príloha - Šablóny  .................................................. 22

Co sú pre nás Vianoce?ˇ

ART MAMA, časopis pre milovníkov tvorenia • Dátum vydania november 2015 s poradovým číslom 1. Ročník I. • Vychádza štvrťročne • Vydáva:
nanicmama.sk, s. r. o., adresa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 44 244 436, artmama@smeonline.sk • Vedúca elektronického časopisu:
Kamila Kokošková - konateľka nanicmama.sk, s. r. o. a zakladateľka artmama.sk • Šéfredaktorka: Iveta Kiková (zakladateľka elektronic-
kého časopisu ART MAMA, casopis.artmama@gmail.com) • Redakčná spolupráca: Janka Donovalová  (manažérka Petit Press, a.s.), 
Dagmar Babeľová (editorka artmama.sk) • Grafika a vizuálna komunikácia: Jana Sepéšiová, Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.

3

14 8

5

12

www.artmama.sk

Trvalo mi dlhé roky, kým som zistila, že Vianoce nie
sú umyté okná, vyleštený sekretár a vyčistená
špinka aj na najvyššej skrini. Bolo naozaj oslo-
bodzujúce zistiť, že Ježiško k nám príde, aj keď cez
okná takmer nevidieť (veď je tma :) ). Áno, milujem
vôňu čistého bytu, ale to nie je to podstatné. 

Dokonca som zistila, že ani variť netreba toľko, aby
zo všetkého zostalo a potom sa niekoľko dní do-
jedalo. Koláčikov by sme možno zjedli aj viac, ale aj
ovocie je fajn.
Najviac sa vždy teším na chvíľu, keď začneme pos-
tupne vyťahovať dekorácie. Tu pribudne nenápadne
svietnik, tam adventný veniec, výzdoba na balkón.
Vždy vopred rozmýšľam, čo nové by sa nám tento
rok hodilo, čo vymeniť, kam niečo pridať... V akej
farbe tento rok urobíme výzdobu? Skúsime niečo
tradičné ako slamené ozdoby, korálkové hviezdičky,
šnúry z papiera? Kedysi sme trávili večery strihaním
papiera na salónky, možno by boli krásne aj dnes.

Alebo siahneme po nejakej modernej výzdobe?
Príprava darčekov? Spomínam si na december, keď
sme pre našu objemovo výraznú babku plietli
spoločne sveter. Každá iný diel. Ani neviem, kto mal
z toho darčeka väčšiu radosť. A tešili sme sa dlho,
keď sme videli, ako rada ten sveter nosí.
Máme pred sebou ešte celý mesiac, tak si ho užime.
Napríklad pri výrobe darčekov z kuchyne, nových
dekorácií. A keď toho bude na nás už priveľa,
zoberme do ruky pastelky a relaxujme pri
omaľovánke. Nebojme sa priznať, že nás to baví, a že
sme vždy tak trochu závideli malým deťom, že sa
môžu takto zabávať.
Určite si nezabudnite vyčleniť nejaký čas aj na
návštevu vianočných trhov. S pohárom vareného
vínka v ruke popozeráte, čo vymysleli iní, inšpiru-
jete sa. A hlavne sa pochválite tým, koľko ste tento
rok ušetrili vlastnoručnou výrobou.
A tak na záver len pozdrav "Do tvorenia"

Vaša artmama
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Tvoríme s deťmi � �

�

�

�

�

�

�

�

Na 12 vzorovaných farebných papierov vytlačíme väčší diel torty
na spodné poschodie. Na 6 papierov vytlačíme po dva menšie
diely. Jednotlivé časti torty vystrihneme. Naznačené hrany
presne ohneme, môžeme si pomôcť pravítkom, prípadne ohyby
prejsť  špendlíkom.

Medzi dvomi naznačenými
vpichmi vyrežeme otvor. Pra-
cujeme na vhodnej podložke,
aby sme nepoškodili stôl.

3 4

1 – 2

5 6 – 7 Do otvoru zasunieme užšiu časť. Odmeriame obvod väčšieho
aj menšieho dielika adventnej torty, k dĺžke pridáme 1 – 2 cm 
a podľa toho nastriháme papierové stuhy – 12 dlhších a 12
kratších. Stuhu dáme na dielik tak, aby sa z neho dala jednodu-
cho stiahnuť, zlepíme prekrytie a prilepíme kruh s číslom.

Adventný kalendár naplníme
sladkosťami alebo drobnými
darčekmi.

8

Zlepíme zadnú a bočnú hranu.
Vpredu spoje nelepíme.3 Voľné časti dielika navzájom

prekryjeme a špendlíkom si
naznačíme vhodné miesto pre
zárez na zatváranie.

4
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Sladký
advent

Autorka: Martinka Kokošková a spol.

�

18 kusov hrubšiehofarebného papiera A4 s vianočným vzorom,biely výkres A4 na čís-lice, nožnice, lepidlo,šablóny, papierovústuhu, špendlík, nožík na rezanie

Potrebujeme:

Tvorba adventného kalendára je skvelou
príležitosťou na zapojenie celej rodiny do
predvianočných príprav. Hlava rodiny 
môže vytlačiť šablóny na výkresy, mama
vystrihovať, starší súrodenec ohýbať hrany a mladší lepiť. 
Niet nad dobrú tímovú prácu! Inak tomu nebolo ani u nás. Naša

domáca umelkyňa Martinka si
zorganizovala pomoc celej rodi-
ny, aby sme spoločne upiekli 

papierovú adventnú tortu. 
Veríme, že inšpirujeme 

aj vás!

�

Šablóny na výrobu 
adventnej torty nájdete

na konci časopisu.
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Aranžovanie

filcové brmbolce, plstený špa-

gát (v tom prípade použijeme na

vystuženie drôt) alebo ohybné

chlpaté drôtiky, umelé oči, nož-

nice, tavná pištoľ a fľaša, z kto-

rej chcete spraviť soba  

Potrebujeme:

Soby

Stromceky 
zo šišiek 

ˇ 
POSTUP je veľmi jednoduchý a rýchly. Zvládnete to za pár minút. Najprv si nalepíme tavnou pištoľou oči, brmbolec použijeme ako nos. 

Nakoniec drôtik alebo špagát obtočíme okolo fľaše a vytvarujeme parohy. A sob je hotový!

minikvetináčiky (môžu byť aj inémalé nádobky), šišky podlho-vasté, umelý mach, jutovýšpagát, nožnice, sneh v spreji,tavná pištoľ a kúsky aranžérskejhmoty (v prípade ak je šiškamalá a priemer kvetináča väčší)

Potrebujeme:

Blíži sa  MIKULÁŠ, tak prečo 

neobdarovať  priateľa, manžela, otca, 

brata, dedka... takýmto milým sobíkom 

s jeho obľúbeným nápojom. ☺

Láska ku kvetom vo mne rástla už od malička, kedy som
behala po lúke a zbierala poľné kvietky. Aranžovanie mi
učarovalo už počas strednej školy, kde som sa zúčastňo-
vala aranžérskych súťaží. Aktívne som sa tomu však začala venovať po skon-
čení vysokej školy – v roku 2011. Odvtedy si bez tejto činnosti neviem pred-
staviť svoju existenciu. Do každej vecičky, ktorú vytvorím, sa snažím vdýchnuť
dušu a originalitu. Tvorím s láskou a najväčšou odmenou pre mňa sú šťastné
tváre obdarovaných. 

POSTUP: Vezmeme si šišku, ktorú prilepíme tavnou pištoľou do kvetináčika. Okolo vrchného okraja nalepíme mach,
prilepíme mini mašličku z jutového špagátu a nakoniec jemne postriekame na šišku sneh v spreji, aby stromček  pôsobil 
zasneženým dojmom. Takéto šišky v rôznych veľkostiach môžte použiť ako minidekorácie napr. na parapet okna alebo
kdekoľvek inde.

Ing. Janka Trembuláková (SURI)
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https://www.facebook.com/HandmadeBySuraya/
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Každý tampón preložíme na
polovicu (mriežkovanou stra-
nou dovnútra).

Potom tampón preložíme ešte
raz na polovicu.

Potom ich začneme lepiť tesne
vedľa seba, aby nám nevznikali
medzery. Lepíme v radoch, až
kým nepokryjeme celý veniec.

1

5 Do hotového venca zapichneme
hroty na sviečky a dozdobí-
me ho. Celý veniec môžeme
postriekať lakom a posypať 
trblietkami, aby bol vo svetle
sviečok ešte krajší.

6
Z vatových tampónov môžeme podľa tohto postupu vytvoriť aj
stromček, keď namiesto venca použijeme polystyrénový kužel, na ktorý
nalepíme poskladané tamóny.

2 Posledný spoj zlepíme tavnou
pištoľou.3 Takto poskladáme všetky 

tampóny.4

5 6

21

polystyrénový veniec s prieme-

rom 30 cm, 2 balenie vatových

odličovacích tampónov, tavnú

pištoľ

Potrebujeme:

je už náročnejší na čas aj trpezlivosť.
Jeho výroba nám zaberie asi 
3 hodiny, ale výsledok 
stojí za to!

Tak do tvorenia priatelia a majte krásne Vianoce plné pokoja a rodinnej pohody :-)

Tip:

3 4

Ing. Janka Trembuláková (SURI)

5

Adventný veniec
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Zo servítky vystrihneme vybraný motív,
odstránime spodné vrstvy tak, ako keď
pripravujeme servítky na decoupage. 

Žehličku nastavíme na stredný stupeň,
obrázok priložíme na sviečku, zakryjeme
kusom papiera na pečenie a jemne
prežehlíme. 

3

1 2 Vrchná vrstva sviečky sa roztopí a zafixuje
obrázok bez použitia lepidla. Treba praco-
vať rýchlo, aby sa neroztopilo príliš veľa
vosku. Nakoniec môžeme sviečky ozdobiť,
napríklad stužkami.

3

2 

Vo svetle svieconˇ

1 

Tortovú podložku presne
podľa vzoru rozstrihneme na
polovicu. 

Zložíme znova na polovicu,
čím vznikne štvrtina kruhu.
Od stredu nakreslíme menší
štvrťkruh s polomerom 4 cm 
a túto časť odstrihneme.

3

1 2 Takto upravený papier
zložíme do kužeľa a zlepíme.
Ozdobný kryt, ktorý zmení
obyčajný pohár na víno  na
čarovný svietnik, je hotový.

3

21 

Dagmar Babeľová  (Dasa_)

ozdobnú papierovú podložku pod

tortu, nožnice, lepidlo 

Potrebujeme: 

www.artmama.sk

SVETLO v pohári

Do fľaše z matného

skla môžeme po 

oservítkovaní vložiť

svetielka na batérie.

Dagmar Babeľovú poznáme
na Artmama.sk pod prezýv-
kou Dasa_. Je vytrvalou fanú-
šičkou ručných prác, venuje sa najmä tvoreniu 
s deťmi. Miluje prácu s hodvábom, korálkami 
a pedigom, no portfólio jej prác je širšie ako
Dunaj počas povodní. Vždy keď má cestu do
Bratislavy, nezabudne sa zastaviť v štúdiu, aby
nahrala video s postupmi na originálne výrobky. 
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Volám sa Katarína
Holubová, v roku
2007 som dostala

prezývku Ribišška a používam ju
dodnes. V tom istom čase som spoz-
nala materiál pedig, ktorý ma veľmi
oslovil pre jeho živú a tvárnu dušu.
Spočiatku som sa s pedigom učila
pracovať ja sama, teraz to učím
ďalšie dievčatá, ktoré navštevujú
moje kurzy a oslovilo ich heslo Urob
si sám.

Katarína Holubová  (ribišška)

Drevené stromcekyˇ

321 

Stačí naozaj málo!  Kocky cukru uložíme ako tehličky do tvaru iglú
alebo hradu. Zadnú stenu necháme voľnú na vloženie sviečky a
vianočná romantika je tu. Ak chceme trvácnejší svietnik, kocky
cukru zlepíme polevou na zdobenie medovníkov.

z desiatového vrecka
Na desiatové vrecúško nakreslíme rôzne vianočné motívy, horný okraj
môžeme zastrihnúť ozdobnými nožnicami. Do vrecka vložíme zavárací
pohár a svetielko je hotové.

Malé poháriky môžeme ozdobiť pásikom alobalu, do ktorého vystrih-
neme drobné hviezdičky alebo v §om hrubou ihlou vytvoríme vzor.
Dierky nerobíme príliš husto pri sebe, aby sa nám alobal neroztrhol.

s alobalom

z kociek cukruSv
ie

tn
ik

 Drevený svietnik alebo adventný veniec namaľujeme podľa fantázie, zlepíme a prípadne nalakujeme.
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Tvorenie je mojou vášňou už od škôlky.
Som invalidná dôchodkyňa a práve
tvorenie mi je oporou pri prekonávaní

ťažkých životných situácií. Moje hobby sa stalo aj mojou
prácou. 

Silvia Šimák Koštrnová (trnavčanka)

pedig hrúbky 2,25 mm
alebo 2,5 mm, dno na
oplet - sánky strednej
veľkosti, bočné klieštiky
alebo ostré väčšie nož-
nice, starší uterák, ve-
dierko alebo väčsiu
misku s teplou vodou

Nastriháme si toľko osnovných prútov, koľko je dierok v dne. Výpočet
dĺžky osnovných prútov: 6 cm na založenie osnovy + výška výpletu + 
25 cm na jednoduchú uzávierku. Ja som si namerala 40 cm. Začia-
točníkom odporúčam pridať ešte 5 cm – pre istotu. Prúty si namočíme do
teplej vody na 10 minút, aby zostali mäkké, pružné a nelámali sa pri
pletení. Do každej predfrézovanej dierky dáme jeden osnovný prút. Na
spodnej strane   vedieme prvý osnovný prút ponad susedný a založíme ho
za tretí. Takto postupujeme pozdĺž celého dna. Posledný prút založíme
tak, že povystrčíme prvý a zozadu vložíme do vzniknutého oka posledný.

Pletieme 3 rady. Štvrtý rad pletieme po
to miesto, kde sme začínali. Prestane-
me pliesť, vložíme stuhu a prepletieme
ju pomedzi osnovné prúty. Jeden nám
zostane voľný. Cez voľný osnovný prút
pokračujeme opletom tromi ponad
stuhu. Na obrázku je to veľmi dobre 
vidieť. Urobíme ďalšie dva rady.

3 4

1

5 Teraz môžeme výplet nadvihnúť na jednom aj na druhom
konci sánok a viesť ho tak, aby zostal otvor. Uzávierku som
použila veľmi jednoduchú. Je to na rovnakom princípe ako
zakladanie osnovy. Vedieme prúty za jeden dolu. Takto
urobíme 3 až 5 riadkov. Skúšenejší môžu výplet ukončiť aj
zložitejšou a efektnejšou uzávierkou. Zvyšné prúty ostriháme,
upravíme mašľu a krásna dekorácia či darček je hotový. 

6 – 7

2 – 3
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Pokračujeme opletom tromi
prútmi: opletací prút vedieme
pred dva susedné osnovné
prúty dovnútra a poza nasledu-
júci osnovný prút von (na inter-
nete si môžete nájsť aj video 
s touto základnou technikou).

4

1

5 6 7

2 

Namiesto mašle môžeme pou-
žiť pedigové šény. Na osnovné
prúty môžeme navliecť drevené
korálky a výplet viesť ponad ne.
Ak chceme mať uzávierku v inej
farbe ako oplet, použijeme
farebné osnovné prúty. 

Tip:

Potrebujeme:

Pedig/dekorácie

Sánky

www.artmama.sk

https://www.facebook.com/Silvia-diel%C5%88a-dielni%C4%8Dka-1018894518131582/?fref=ts)
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Plstenie

Ovčie rúno prstami jemne roztiahneme na šírku a výšku mydla. Postupne rozťahujeme rúno do oboch strán  tak, aby sme mohli dôkladne
obaliť horizontálne celé mydlo, vrátane okrajov. Mydielko teraz obalíme rúnom vertikálne. Vlákna prvej a druhej vrstvy rúna musia byť na seba
kolmé, aby všetko pekne spolu držalo. V miske s horúcou vodou rozpustíme hoblinky olivového mydla. 
Na mydlo natiahneme pančuchu a pokvapkáme horúcou mydlovou vodou. Jemne stláčame z každej strany tak, aby sa ovčie rúno začalo
plstiť. Pančucha zabráni zošmyknutiu plsti z mydla a v prípade použitia viacerých farebných vlákien udrží vzor na mieste. Po chvíli stláčania
plsti ucítime, že ovčie rúno výrazne zmenšilo svoj objem a priľnulo k mydlu.
Pančuchu dáme dolu a mydlo opäť navhlčíme vodou. Jemným tlakom prstov mydlíme z každej strany, aj okraje a boky. Postupne zväčšujeme
tlak. Takto mydlo plstíme asi 10 minút aby rúno pevne priľnulo k mydlu. Prstami skúsime potiahnuť rúno a ak sa nám neoddeľujú jednotlivé
pramene, ale obal sa správa ako kompaktná látka, mydlo je správne oplstené. Nakoniec mydlo 10-krát opláchneme striedavo studenou a
horúcou vodou, aby sme zjemnili a uhladiili povrch.

3 4

5-8

1-4

Pančuchu dáme dolu a mydlo obalené plsťou opäť navhlčíme vodou. Najskôr jemným tlakom prstov mydlíme z každej strany. Nezabúdaj-
me na okraje a bočné strany. Postupne zväčšujeme tlak a mydlo doplstíme. Takto postupujeme asi 10 minút, to by malo stačiť na to, aby ovčie
rúno pevne priľnulo k mydlu. Prstami skúsime potiahnuť ovčie rúno a ak sa nám neoddeľujú jednotlivé pramene, ale obal sa správa ako
kompaktná látka, mydlo je správne oplstené. Nakoniec mydlo 10-krát opláchneme striedavo studenou a horúcou vodou, aby sme zjemnili
a uhladiili povrch.
Pripravíme si farebné rúno a ihlu na techniku suchého plstenia. 
Zo zeleného rúna oddelíme tenké pramene a ihlou jemne vpichávame do bieleho rúna. S ihlu narábame vždy veľmi opatrne.
Z fialového rúna vytvoríme malé gulôčky, ktoré striedavo z každej strany pripichávame k zeleným vetvičkám, čím vznikne vzor levanduľovej
kytičky. Nakoniec vyrobíme mašličku z jedného prameňa rúna.

1 

5 6 7 8

2 

Silvia Šimák Koštrnová (trnavčanka)

Plstené mydielka

Potrebujeme:
toaletné mydlo, misku s horúcou
vodou, nastrúhané olivové mydlo,
15 g bieleho rúna, 3 g zeleného
rúna, 5 g fialového rúna, ihlu na
suché plstenie, kus silónovej pan-
čuchy na obalenie mydla

Pripravte svojim blízkym originálny darček, obal z ovčieho rúna na
prírodné alebo kozmetické mydielko. Spojením mydla a ovčieho
rúna získate perfektný produkt “dva v jednom” - mydlo so špongiou. 

Ovčia vlna má nezameniteľné vlastnosti, ktoré 
dokáže vytvoriť len príroda. Ovčia vlna v lete 
chladí, v zime zohrieva. Za túto vlastnosť 
vďačí vlna látke lanolín, ktorou je obalený 
každý jeden vlas ovčej vlny.

Nápady na výrobky 
z plsti nájdete 

na Artmama.sk 
v kategórii Plstenie

Ak chcete plstiť spoločne s deťmi, môžete im
pripraviť množstvo farebných vlákien, vďaka
ktorý vznikne veselé farebné mydielko.

Tip:

http://artmama.sme.sk/plstenie
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POSTUP: Suroviny zmiešame v miske, zmes dáme do vhodného téglika alebo
pohárika a uzavrieme. Skladujeme v chladničke.

Na navlhčenú tvár, s výnimkou okolia očí, nanesieme primerané množstvo
zmesi a krúživými pohybmi masírujeme. Po chvíľke zmyjeme vlažnou vodou.
Ak je potrebné, pokožku nakrémujeme.

Dagmar Babeľová (Dasa_) Kozmetika

Naučili sme sa kriticky pozerať na to, čo dávame do úst. Vyberáme si samé zdravé veci, chceme čo najmenej
prídavných látok. Nedáme sa tak ľahko obalamutiť úžasne znejúcimi názvami, skúmame podstatu. Chceme
len to zdravé, bez chémie, len to, čo nám prospieva! Skúšame raw recepty, obmedzujeme cukor, strážime
kalórie. 

Ale čo naša koža? Dávame tomuto najväčšiemu vylučovaciemu orgánu nášho tela naozaj len to najlep-
šie? Pomáhame mu vysporiadať sa s tým, čo je okolo nás? Alebo použijeme to, čo máme po ruke, čo sme
dostali ako darček, prípadne vzorku pri návšteve drogérie? 

Skúsme pri starostlivosti o telo trochu experimentovať a používať tie suroviny, ktoré máme bežne v domác-
nosti.  Na začiatok navrhujem vyskúšať peelingy z kuchyne. Suroviny sú bežne dostupné, príjemné,  voňavé.
Nemusíme robiť veľké dávky, stačí použiť aj minimálne množstvo. Ak sa prípravok osvedčí, môžeme ním
potešiť aj priateľku, mamu alebo sestru. Možno 
začnete skúšať rôzne kombinácie a nájdete si tú
svoju. Takú, ktorá vás zaručene preberie alebo
naopak, príjemne uvoľní po náročnom dni. 

Tak s chuťou a odvahou do toho!

KÁVOVÝ
peeling

4 lyžice kokosového tuku,

2 lyžice medu, 1 lyžička

mletej kávy

Suroviny:

4 lyžice kokosového tuku,

1 lyžica morskej soli, 

1 lyžička mletej sušenej

citrónovej kôry, 10 kva-

piek čajovníkového oleja

(Tea Tree Oil).

Suroviny: 

POSTUP: Suroviny zmiešame v miske, zmes dáme do
vhodného téglika alebo pohárika a uzavrieme. Skladu-
jeme v chladničke

Na navlhčenú tvár, s výnimkou okolia očí, nanesieme primerané množ-
stvo zmesi a krúživými pohybmi masírujeme. Po chvíľke zmyjeme vlažnou
vodou. Ak je potrebné, pokožku nakrémujeme.

4 lyžice kokosového tuku,

2 lyžice jemne pomletých

mandlí alebo  ovsených vlo-

čiek, 1 lyžička práškového

zeleného čaju (Matcha)

Suroviny: 

Peeling  zo zeleného 
čaju

PE
EL

IN
G

Peeling NA NOHY
POSTUP: V miske dobre vymiešame kokosový tuk s olejom. 
Pridáme morskú soľ, citrónovú kôru a dobre premiešame. 
Plníme do téglikov alebo pohárikov a označíme.

Na navlhčené nohy nanesieme peelingovú zmes, 
dobre vymasírujeme, umyjeme vo vlažnej vode 
a nohy poriadne nakrémujeme.
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Do magického krúžku uháčku-
jeme 32 dlhých stĺpikov. Video 
s postupom na uháčkovanie
magického krúžku nájdete 
v tomto videu

V ďalšom riadku vytvárame
skupiny 4 dlhých stĺpikov 
a medzi nimi 3 retiazkové
očká.

V ďalších radoch na začiatku 
a konci každej skupinky treba
vždy pridať po jednom dlhom
stĺpiku.

3 4

1

5 Háčkujeme do veľkosti, ktorá
nám vyhovuje. 6 Posledný rad obháčkujeme

inou farbou. Do oblúčikov
navlečieme ozdobnú šnúrku.

7

2 V ďalšom riadku do oblúčika
uháčkujeme 3 dlhé stĺpiky, 
3 retiazkové očká a opäť 3 dlhé
stĺpiky, pokračujeme v ďalšom
oblúčiku podľa obrázka.

3 Háčkujeme dlhé stĺpiky, z kaž-
dej strany pridávame po jed-
nom dlhom stĺpiku, medzi
jednotlivými skupinami vždy
háčkujeme retiazku z 3 očiek.

4

1 

5 6 7 8

8

2

Vložíme mydielko, cukríky ale-
bo iné prekvapenie, zatiahne-
me šnúrku, vyrovnáme cípy 
a darček – prekvapenie je ho-
tový. Pred zabalením je dobré
kvietok oprať a naškrobiť, aby
boli cípy pevné a držali tvar.Prajem vám príjemné tvorenie!

Háčkovanie Oľga (Obuška)

Háčkovať ma naučila
moja stará mama, ešte
keď som bola malá. Za-
čala som sa mu však venovať, až keď som sa
sama stala babičkou. A pretože mi moji traja
synovia robia radosť vnučkami, mám plné
ruky práce. Relaxujem, oddychujem a bavím
sa pri háčkovaní zvieratiek, rozprávkových
postavičiek... Pripravila som pre vás postup
na netradičné darčekové balenie.

Kvietok 
s prekvapením 

Potrebujeme:

Priadzu na háčkovanie 

v dvoch farbách, ozdobnú

stuhu, háčik podľa hrúb-

ky priadze

https://www.youtube.com/watch?v=xal85damcOA
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Patchwork

21 3

Vymýšľam od malička… Najprv to bolo
oblečenie. Keďže v mojej veľkosti ho
bolo pramálo a fádne, začala som šiť,
pliesť, háčkovať a maľovať na textil. Neskôr som si začala
vyrábať bytové doplnky, take malé milé zbytočnosti.
Skúšam všeličo, ale najviac ma lákajú tradičné prírodné ma-
teriály a staré remeslá.

Iveta Kiková (Iwa)

Patchworkový
stromcek

•  z hnedej látky 2 štvorce 16,5 cm x 16,5 cm 
alebo obdĺžnik 16,5 cm x 31,5 cm

•  zo zelenej látky 10 štvorcov 16,5 cm x 16,5 cm 
a 5 štvorcov 17,4 cm x 17,4 cm

•  z bielej látky 17 štvorcov 16,5 cm x 16,5 cm, 
5 štvorcov 17,4 cm x 17,4 cm 
a 6 obdĺžnikov 16,5 cm x 9 cm
•  z červenej látky 2 pásy 106,5 cm x 6,5 cm, 2 pásy

101,5 cm x 6,5 cm, 5 obdĺžnikov 12 cm x 6,5 cm
•  z trblietavej látky vystrihneme hviezdu 

(šablóna v správnej veľkosti je na konci časopisu)
Veľkosť dielov je udávaná už aj s prídavkami na
švíky. Výsledný štvorec bude 15 cm x 15 cm. 
Zošívať budeme na šírku pätky šijacieho stroja.

ˇ

Prichystáme si bavlnené látky s rôznymi vianočnými vzormi, látku na spodnú
vrstvu (jednofarebnú), tenší vatelín na výplň a môžeme sa pustiť do práce. 
Najprv si nastriháme jednotlivé diely:

Tento postup je veľmi podobný s postupom na prázdninovú deku z letného
čísla, kde sú podrobne vysvetlené aj základné postupy šitia patchworku.

Stromček na Vianoce nesmie nikde chýbať!
Veď kam by sme dali darčeky? Ak nemáte
miesto pre veľkú a voňavú jedličku, svia-
točnú atmosféru vám vyčarí aj stromček
ušitý z vianočných látok. 
Môžete naň (pomocou špendlíkov) pripnúť 
aj ozdoby alebo svetielka.

Drevené ozdoby sú z dielne Katariny Holubovej (ribišška). 

Väčšie štvorce zo zelenej a bielej látky rozstrihneme po diagonále na trojuholníky. Zoberieme vždy jeden zelený a jeden biely trojuhoník, položíme
ich lícom na seba a zošijeme k sebe najdlhšou stranou (obr. 1). Švíky zažehlíme smerom k zelenej látke, aby cez bielu nepresvitala. Vznikne nám
tak 10 zeleno-bielych štvorcov.
Na jeden z bielych štvorcov prišijeme hviezdu hustým kľukatým (cik-cak) stehom (obr. 2).  Hviezdu môžeme tiež namaľovať farbami na textil.
Všetky časti (okrem červených pásov) si rozložíme a usporiadame podľa schémy na konci časopisu (obr. 3).

http://artmama.sme.sk/reklama/letna_artmama_casopis.pdf
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21 3

Dagmar Babeľová (Dasa_)

Šitie

Vyparádený košícekˇ
Ak vám ešte ostali pekné látky, môžete ich
použiť na skrášlenie svojich košíčkov, či už
sú z papiera, pedigu, prútia, ale vylepšiť
možno aj rôzne plastové košíčky.

Vyberieme si vhodný košík, ktorý nemá zby-
točne širokú uzávierku. Na začiatok je lepšie
použiť košík s rovnými stenami. Na látku
obkreslíme tvar dna, vystrihneme bez prí-
davkov na švíky. Odmeriame si obvod košíka
a jeho výšku. Na látku nakreslíme obdlžnik
dlhý ako obvod košíka, na výšku pridáme
podľa uváženia a veľkosti košíka 4-5 cm.

Obdĺžnik priložíme lícom k vystrihnutému
dnu a prišívame podobne ako pri všívaní
rukáva. Zošijeme krátku stranu obdĺžnika 
a odstrihneme prípadne presahujúcu látku.
Vrchný okraj založíme, ak chceme viac
parády, pridáme čipku a zašijeme.

1 2 Nakoniec opatrne nastrihneme zaoblenia 
a prežehlíme. Ušité vnútro vložíme do košíka
a hornú časť prehneme cez uzávierku. Takto
vylepšený košík môžeme naplniť napríklad
doma vyrobenými dobrotami – zopár re-
ceptov nájdete aj na strane 18.

3

Pozošívame štvorce do jednotlivých radov a za-
žehlíme švíky. Potom prišijeme rady jeden k
druhému a opäť zažehlíme švíky, rovnako ako pri
šití prázdninovej deky. Ide to veľmi jednoducho,
lebo štvorce sa nestretávajú v rohoch. Takto
vznikne takmer hotový top. Už chýba len červený
rámik. Najprv prišijeme červené pásy na pravú a
ľavú stranu, potom hore a dole. Z malých červených
obdĺžnikov ušijeme ušká na zavesenie. Každý
zložíme na polovicu lícom dovnútra a prešijeme po
krajoch. Stranu oproti prehybu nezošívame. Ušká
prevrátime a vyžehlíme (obr. 4). Vystrihneme si z
vatelínu a jednofarebnej látky obdĺžniky rovnakej
veľkosti ako top (približne 105 x 120 cm). Prichys-
táme si všetky tri časti na zošitie takto (obr. 5): na
spodok vatelín, do stredu lícom hore top, navrch
rubom hore spodnú látku. Všetky tri vrstvy si po
obvode nastehujeme alebo našpendlíme. Aby sa
nám vrstvy neposúvali, niekoľko špendlíkov dáme
aj do stredu. Prešijeme spodnú a obe bočné strany,
vrchnú nezašívame. Obstrihneme si vatelín, aby
nám na okraji nezavadzal (obr.6). Stromček pre-
vrátime na lícnu stranu. Do vrchnej strany vložíme
na polovicu zložené ušká a celú stranu prešijeme.
Nakoniec stromček quiltujeme – prešívame. Najprv
prešijeme vnútorný okraj červeného rámu a jed-
notlivé pásy vodorovne. Potom môžeme prešiť
stromček po celom obvode a ešte pridať pár zvis-
lých línií. Ak máme dosť času, prešívame ručne – je
to krajšie. Na prešívanie môžeme použiť aj lesklé
efektné nite. Na záver celý stromček prežehlíme 
a uškami prevlečieme tyčku.



Navlečieme si 1 menšiu korál-
ku a niť ňou 2-krát prevlečie-
me. Aby sa nám nešmýkala 
a nevyvliekla, môžeme ju zaistiť
uzlíkom. 

K prvej korálke navlečieme
ešte 3 menšie a 4 väčšie 
korálky.

Všetko spojíme do kruhu tak,
že uvoľníme niť z prvej korálky
a oba konce pevne zviažeme.
Ihlu s niťou prevlečieme ko-
rálkami v kruhu, aby nám vy-
chádzala z vrchnej korálky
(rovnako, ako na obrázku č. 3).
Urobíme druhý rad: 1 menšia
korálka, 1 trubička, 1 menšia
korálka; 4 väčšie korálky uza-
vrieme do kruhu; 1 menšia ko-
rálka, 1 trubička, 1 menšia
korálka.

3 4

1

5 Skupinku pripojíme do najbližšej
vrchnej korálky. Zopakujeme
ešte 5-krát. Aby sme mohli začať
robiť 3. rad, musí-me ešte prejsť
cez 1 menšiu korálku, 1 trubičku,
1 menšiu korálku a skupinu 
štyroch väčších; niť musí aj 
v tomto prípade vychádzať 
z hornej korálky.

6 Tretí rad robíme rovnako ako
druhý, no namiesto 1 menšej
korálky dávame 2, teda na-
sledovne: 2 menšie korálky, 
1 trubička, 2 menšie korálky; 
4 väč- šie uzavrieme do kruhu;
2 men-šie korálky, 1 trubička, 
2 menšie korálky – prejdeme
do najbližšej vrchnej korálky.
Opakujeme ešte 5-krát, tak
dokončíme tretí rad.

7

2 4 väčšie korálky uzavrieme do
kruhu tak, že prvou z nich 
prevlečieme niť ešte raz.

3 Ďalej pokračujeme striedavo: 
4 menšie korálky, 4 väčšie ko-
rálky - uzavrieme ich do kruhu.
Takto postupujeme kým nebu-
deme mať 6 rovnakých skupín.

4

1 

5 6 7 8

2

Ručné práce alebo ako sa
dnes povie - tvorenie - ma
bavilo už od detstva. Začí-

nala som klasicky: vyšívanie, pletenie, háčko-
vanie, šitie. Potom prišli korálky, ktoré sú
dodnes mojou naj-záľubou. Ale láka ma každá
nová technika, lebo ja musím vždy všetko nové
vyskúšať. 

Máte každý rok rovnako
ozdobený stromček? 
Chcelo by to zmenu? 
S korálkami vykúzlite zo
starých ozdôb originálne
vianočné gule. 
Môžete ich doplniť hviez-
dičkami,  ktoré vytvoríte
rovnakým spôsobom. 

Adriena Bodnárová (adus) Korálky

Na dokončenie pridáme ešte
dva rady. Štvrtý rad je rovnaký
ako tretí a piaty rad je rovnaký
ako druhý. Opäť sa musíme
dostať do najvyššej korálky zo
skupiny štyroch väčších.
„Sieťku“ navlečieme na guľu,
tak aby jej „hrdlo“ bolo v strede
prvého kruhu. Sieťku uza-
vrieme tak, že medzi vrchné
korálky zo skupiny väčších ko-
rálok dáme vždy po 4 menšie,
celé to dobre stiahneme a kru-
hom prejdeme ešte raz. Urobí-
me uzol a niť ešte poprevlie-
kame hore-dole po korálkach
(„zašijeme“ ju) a potom ju
odstrihneme.

plastovú vianočnú guľu,ihlu na koráliky, niť nanavliekanie (Nymo, Fire-line), korálky v dvochveľkostiach (vhodné súToho11 a Toho 8), tru-bičkové korálky.

Potrebujeme:

Korálková 
vianocná 

gula
ˇ ,
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http://artmama.sme.sk/user/4300/images
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Dekorácie

Do vrchnáčika nádobky si
naaranžujeme figúrku alebo
fotku a podľa fantázie oz-
dobíme. Lepíme tavnou piš-
toľou alebo silikónovým
lepidlom (najlepšie priesvit-
ným).

3 4

1 2 Keď sme spokojní, opatrne
vrchnáčik zavrieme a  skon-
trolujeme či dekorácia niekde
nenaráža do stien nádobky.
Do nádobky nasypeme umelý
sneh a trblietky.

3 Pridáme prípravok na úpravu
vody (alebo glycerín) podľa
návodu. Stačí máličko, do 
200 ml asi tak 1 – 2 kávové
lyžičky. Tento prípravok slúži na
to, aby drobné čiastočky  vo
vode pomalšie padali ku dnu.  

4

1 2

Iveta Kiková (Iwa)

Potrebujeme:

Teraz opatrne prilievame vodu
a miešame, aby sa všetky trb-
lietky a sneh ponorili.

Pod nádobku podložíme
vhodnú podložku alebo tácku,
kde môže vytekať prebytočná
voda. Doplníme vodu až úplne
po vrchný okraj, aby nám
neskôr nevznikli vzduchové
bubliny.

7

5 6 Na vnútorný obvod vrch-
náčika nanesieme silikónové
lepidlo a vrchnáčik opatrne,
ale pevne  zatvoríme. Guľu
necháme ešte pár hodín
otočenú vrchnákom nahor,
aby silikónové lepidlo dobre
držalo.

7 Namiesto figúrky/fotky môžme
použiť živé kvety. Vtedy dáme do
nádoby len čistú vodu. Táto deko-
rácia bude dočasná, po pár dňoch
budeme musieť kvety vyhodiť, ale
aj tak je nádherná.

5 6 Tip:

Carovná 
gula

ˇ ,

vhodnú nádobu s uzáverom,
figúrku alebo laminovanú
fotku, ozdôbky, doplnky,
umelý sneh, trblietky, prípra-
vok na úpravu vody (ktorý
spomaľuje padanie snehu),
vodu (najlepšie destilovanú),
tavnú pištoľ, silikónové lepidlo

Figúrka a všetky ozdôbkymusia byť vodeodolné.Umelý sneh a prípravok naúpravu vody sa dajú kúpiťv obchodoch kreatívnymipotrebami. Ak prípravokna úpravu vody nezoženie-te, môžete použiť glycerínz lekárne.



www.artmama.sk16

Relax

omaľovánku na hrubšom papieri (ideálne akvarelovom, ale postačí
aj obyčajný výkres), akvarelové pastelky, mäkké štetce rôznych
hrúbok, vodostále popisovače,vodu. Popisovače je vhodné najprv
vyskúšať, či sú naozaj vodostále. Nakreslíme popisovačom zopár čiar,
necháme dobre zaschnúť a prejdeme po nich štetcom namočeným
vo vode. Ak sa čiary nerozmazávajú, je všetko v poriadku.

2

1 Popisovačmi si nakreslíme kontúry. Je len na našej fantázii, či použi-
jeme popisovače jednej farby alebo viacerých."2

1

Venuje sa hlavne maľbe na hodváb a korálkam.
K záľubám patria starodávne kočíky a bábiky.

Daniela Kožinová (daniela71)

Potrebujeme:

Teraz sú na rade akvarelové pastelky. Začneme vyfarbovať. Tam, kde
chceme mať odtieň výraznejší, pritlačíme viac, kde jemnejší, tam stačí
aj tenká čiara. Výhodou akvarelových pasteliek je, že nemusíme 
vyfarbovať plôšky úplne až po okraj :)

4

3 Zoberieme si štetec, trochu ho namočíme do vody a začneme
prechádzať po vyfarbených plochách. Pracujeme len s troškou vody,
nadbytočnú môžeme odsať papierovým obrúskom. Jednotlivé farby
sa môže aj prelínať, chce to len trochu tréningu so štetcom. Keď
všetko "rozmažete", môžete ešte dokresliť drobné detaily popiso-
vačom alebo inak obrázok dotvoriť.

4

3

Konečne to niekto povedal nahlas! Áno, áno! Aj my môžeme zobrať do ruky 
farbičky a zaplniť papier farebnými plôškami. Nemusíme čakať na deti, 
ktorým treba v škole pomôcť. Nemusíme pomáhať vnúčatam hľadať tie 
najlepšie obrázky. Môžeme si sadnúť a ponoriť sa do snov. 
Sú tu omaľovánky pre dospelých s prívlastkom  antistresové. 
Urobte si pohodlie, zastrúhajte pastelky, pripravte štetce a začíname... 
Vločky za oknom, vločky na papieri. Nechajte pracovať svoju fantáziu, 
dajte priestor emóciam. Psychológia by určite v týchto  prácach našli 
všeličo, ale načo špekulovať. Stačí sa uvolniť a nechať stres odplynúť 
niekam do tmy. Alebo sa len tak vrátiť do detstva.
Výborným pomocníkom sú akvarelové pastelky. Nie sú to obyčajné pastelky,
ale nie sú to ani obyčajné akvarelové farby. Ako na ne? Vyskúšajme!

Aj vy idete hned napísat Ježiškovi, aby vám také úžasné pastelky priniesol?ˇˇ

OMAĽOVÁNKY
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https://www.facebook.com/DANIELAkreativ-hand-made-137207859644137/
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V piešťanských kúpeľoch sa 24. októbra 
konal už štvrtý ročník výstavy tort, 
medovníkov a ručných prác na tému svadba.

Okrem cukrárskych výrobkov mohli návštevníci 
obdivovať aj ručné práce z dielní šikovných žien 
webu Artmama.sk.  Pozrite si päť víťazných prác 
v kategórii ručné práce. 

Zo života komunity

2. miesto: 

Stefana Borovsky 

– šité svadobné 

taštičky s krajkou

3. miesto: 
Margita Horečná 

– autorské 
svadobné bábiky

5. miesto: 
Daniela Kunkelová 

– frivolitková
svadobná súprava

1. miesto:  
Silvia Brzá 
– svadobný 

háčkovaný slnečník

4. miesto: 
Jana Pančíková 

– šité šperky 
pre nevestu

To najlepšie z Pieštan

Video z výstavy 
nájdete na Artmama.sk

,

www.artmama.sk

http://bitly.com/piestany2015
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Kreatívne recepty Dagmar Babeľová  (Dasa_)

Suroviny: 0,5 kg očistených banánov, 0,5 kg očistených hrušiek, 0,5 kg cukru, šťava 

z polovice menšieho grapefruitu.
Postup: Banány a hrušky nakrájame na menšie kúsky, zalejeme grapefruitovou šťavou

a pomaly varíme asi pol hodiny. Ak chceme v nátierke aj kúsky ovocia, tak uvarené

ovocie iba popučíme. Ak chceme hladkú nátierku, tak použijeme ponorný mixér.

Pridáme cukor a varíme za stále miešania ešte asi 15 minút. Naplníme do pripravených

pohárikov a ešte horúce zatvoríme. 

Banánovo-hrušková nátierka s grapefruitom

Suroviny: 1 menšia plechovka ananásu, 1 kg očistených hrušiek,

0,5 kg cukru. 

Postup: Šťavu z ananásu vylejeme do pripraveného pohára. Očistené

hrušky nakrájame na menšie kúsky a spolu s ananásom dáme variť do

hrnca. Pridáme asi 0,5 dcl šťavy z ana-násového kompótu. Varíme asi

pol hodiny, potom rozmixujeme, pridáme cukor a za stáleho miešania

varíme ešte aspoň 15 minút. Naplníme do pripravených pohárikov a

ešte horúce zatvoríme.

Ananásovo-hrušková nátierka

Suroviny: trstinový cukor, pravá vanilka

Postup: Zmiešame pohár trstinového cukru, pridáme jeden struk vanilky,ktorý nožom opatrne rozrežeme a nasekáme na drobnejšie kúsky.Nasypeme do uzatváracieho pohára a necháme stáť aspoň týždeň. Potompomocou ponorného mixéra zmixujeme, preosejeme cez sitko a dámedo ozdobného pohára, prípadne celofánového vrecka.

Vanilkový trstinový cukor

Suroviny: 1 karamelové Salko (alebo obyčajné, ktoré 3 ho-
diny varíme v zatvorenej konzerve), Yogi čaj alebo zmes ko-
renín (1 kl škorice, 1 kl klinčekov, 1/2 kl pomarančovej kôry,
1 kl zázvoru, 1/2 kl bieleho korenia, 1/2 kl anízu alebo
feniklu,  štipka koriandra, 1 hviezdička badiánu), 200 ml
rumu alebo iný hnedý alkohol

Postup: Karamelové Salko dáme do nádoby alebo mixéra
(skaramelizované Salko je oveľa hustejšie ako hotové
karamelové). Dáme zovrieť asi 200 ml vody. Do vriacej vody
nasypeme 2 lyžičky Yogi čaju alebo pomletých korenín 
a varíme ďalších 10 minút. K Salku prilejeme uvarený 
a precedený čaj. Premiešame alebo rozmixujeme, aby sa
Salko úplne rozpustilo. Necháme vychladnúť a pridáme
alkohol. Uchovávať v chladničke.

Perníkový likér so Salkom

Suroviny: 3 celé škorice, 30 klinčekov, 5 to-

boliek kardamómu, 2 badyány, 5 lyžíc hnedého

cukru, kôra z malého pomaranča, 3 dcl mlieka,

5 lyžíc cukru, 4 žltka, 0,5 l alkoholu

Postup: V mažiari roztlčieme alebo nahrubo

pomelieme všetky koreniny. Nasypeme do

menšieho pohára, pridáme hnedý cukor, po-

marančovú kôru a zalejeme alkoholom tak,

aby to bolo všetko ponorené. Na tmavom mi-

este necháme lúhovať 3 týždne.

3 dcl mlieka uvaríme s cukrom. Vymiešame

žĺtka do peny, postupne prilievame po lyžici-

ach vriace mlieko. Nakoniec spojíme žĺtka s

mliekom, nádobu postavíme na paru a za

stáleho šľahania varíme aspoň 10 minút. Do

vychladnutej zmesi precedíme koreninový

výluh a zriedime alkoholom na požadavovanú

intenzitu,

Lenivá verzia: rozmiešame 1 konzervu salka 

s alkoholom a precedeným koreninovým

výluhom. Nalejeme do fliaš a skladujeme na

tmavom mieste.

Perníkový likér Suroviny: 1 zázvor veľký ako dlaň, 2 citróny, 3 pomaranče, med, ľubovoľný 
alkohol (40 %)

Postup: Citróny, pomaranče a zázvor nakrájame na malé kúsky a rozmixujeme.
Dochutíme medom a pridáme akohol. Kto nemá rád plávajúce kúsky ovocia v
nápojoch, môže zmes po troch dňoch lúhovania precediť. Ak použijeme menej
alkoholu, nápoj skladujeme v chladničke.  Ak použijeme 40-percentný alkohol,
likér by mal vydržať aj pri izbovej teplote.

Zázvorovo-citrusový likér

Suroviny: 300 g zázvoru, 10 bobúľ borievky , 300 g

medu, 0,5 l alkoholu

Postup: Zázvor očistíme, nastrúhame, pridáme rozmr-

vené borievky, zalejeme medom, pridáme alkohol.

Dobre premiešame a necháme stáť aspoň 3 týždne.

Potom precedíme, v prípade potreby zriedime alko-

holom. Nalejeme do fliaš a skladujeme v tmavej miest-

nosti.

Zázvorový likér s borievkami



Inzercia



123

45678910

11121314151617

18192021222324

25262728293031

Január

1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

29

Február

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

28293031

Marec

1

2345678

9101112131415

16171819202122

23242526272829

3031

Máj

12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

27282930

Jún

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Júl

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

September

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

November

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

December

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Október

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

August

123

45678910

11121314151617

18192021222324

252627282930

Apríl
2016

2016










