Vyrobte si doma jarního ptáčka pro radost.

Budete potřebovat: 3 barvy vlny nové nebo párané, kousek kartonu, pravítko, tužku, nůžky, lepidlo
(typu Herkules nebo tavnou pistoli), papír na zobáček (bílý nebo barevný podle požadované barvy
zobáčku), 2 korálky (skleněné nebo dřevěné, nejlépe černé barvy), jehlu s černou nití, papír na
vycpání tělíčka ptáčka, pokud budete chtít udělat i nožičky, tak ještě drátek a vhodné kleště.

Fotka č. 1 materiál na výrobu ptáčka

Nejprve si vyrobte z kartonu dva obdélníky o rozměrech 5 x 9 cm a potom jeden obdélník o
rozměrech 5 x 12 cm. Obdélníky z kartonu vystřihněte. Budou tvořit šablony na omotávání vlny.

Fotka č. 2 karton s obdélníky pro vystřižení

Nyní se rozhodněte, kterou barvu vlny chcete použít na hlavičku, záda a horní stranu ocásku ptáčka.
Tuto barvu namotejte na větší obdélník tak, že začátek vlny přidržíte u okraje kartonového obdélníku
a začnete vlnu omotávat kolem tohoto obdélníku. Vlnu omotejte kolem obdélníku asi 20x a
omotávání ukončete u toho okraje, kde jste začali. Pak ustřihněte konec vlny. Začátek i konec vlny
budete mít u stejného okraje kartonového obdélníku.

Fotka č. 3 začátek omotávání vlny

Fotka č. 4 omotaná vlna asi 20x kolem dokola
U okraje obdélníku, kde máte začátek i konec vlny, zasuňte nůžky pod všechnu omotanou vlnu a
všechna vlákna vlny zde přestřihněte. Pak vlnu sundejte z kartonového obdélníku. Vznikne vám první
pruh vlněných vláken na výrobu jarního ptáčka.

Fotka č. 5 zde vlnu přestřihněte

Fotka č. 6 rozstřižená vlna, první pruh vlněných vláken na výrobu jarního ptáčka

Nyní se rozhodněte, kterou barvu vlny chcete použít na tváře, bříško a spodní stranu ocásku ptáčka.
Tuto barvu omotejte stejným způsobem na jeden z menších obdélníků. Vlnu omotejte také asi 20x a
pak ji také stejným způsobem odstřihněte z obdélníku. Vznikne vám druhý pruh vlněných vláken na
výrobu jarního ptáčka. A stejným způsobem si vyrobte i třetí pruh vlněných vláken ze třetí barvy vlny.
Tento třetí pruh pak bude tvořit křídla.

Fotka č. 7 dvě barvy namotané vlny, obě asi 20x kolem dokola

Fotka č. 8 všechny tři rozstřižené pruhy vlněných vláken
Třetí pruh vlněných vláken pak svažte stejnou barvou vlny uprostřed, dobře utáhněte a udělejte 2
uzlíky.

Fotka č. 9 pruh vlněných vláken svážete uprostřed

Fotka č. 10 uprostřed svázaný pruh vlněných vláken
Nyní budete z pruhů vlněných vláken vytvářet ptáčka. Nejprve položte na podložku delší pruh
vlněných vláken, který bude tvořit hlavičku, záda a horní stranu ocásku ptáčka. Přes něj dejte do kříže
jeden kratší pruh vlněných vláken, který bude tvořit tváře, bříško a spodní stranu ocásku ptáčka.

Fotka č. 11 překřížené pruhy vlněných vláken

Pravou stranu dlouhého pruhu překlopte přes křížení a položte na levou stranu dlouhého pruhu. Za
křížením obě strany dlouhého pruhu k sobě svažte stejnou barvou vlny, jakou má i tento dlouhý pruh.
Svázané strany dlouhého pruhu nechte ležet vlevo od křížení.

Fotka č. 12 svázání obou stran dlouhého pruhu vlněných vláken
Horní i dolní stranu kratšího pruhu dejte k sobě tak, aby se spojily vpravo od křížení a zde je svažte
k sobě stejnou barvou vlny, jakou má i tento kratší pruh. Oba pruhy se tím vzájemně spojí a tento
jejich spoj bude tvořit hlavičku ptáčka.

Fotka č. 13 svázání stran kratšího pruhu vlněných vláken
Nyní položte druhý kratší pruh vlněných vláken, který již máte svázaný v polovině (bude tvořit křídla),
na místo svázání prvního kratšího pruhu.

Fotka č. 14 přiložení předem svázaného druhého kratšího pruhu vlněných vláken

Utrhněte si kousek měkčího papíru a zmačkejte ho do kuličky. Můžete použít i papírový kapesník
nebo kousek novin. Velikost kuličky ovlivní velikost těla ptáčka. Kulička bude tělo vycpávat a pruhy
vlněných vláken budou tuto kuličku obtáčet a zakrývat, aby nebyla vůbec vidět. Pak kuličku položte
na křížení pruhů vlněných vláken.

Fotka č. 15 přidání papírové kuličky

Vrchem přes papírovou kuličku přeložte dlouhý pruh a za kuličkou k němu zespoda přidejte kratší
pruh, který tvoří tváře, bříško a spodní stranu ocásku. Za kuličkou oba pruhy vlněných vláken k sobě
svažte a dobře utáhněte a zavažte na 2 uzly. Všechna vlákna dohromady zde vytvoří ocásek ptáčka.
Pak urovnejte vlákna horního dlouhého pruhu i vlákna spodního kratšího pruhu tak, aby co nejlépe
zakrývala papírovou kuličku a urovnejte je do ocásku.

Fotka č. 16 zakrytí papírové kuličky a svázání pruhů vlněných vláken

Pak kolem boků ptáčka veďte obě strany pruhu, který tvoří křídla a svažte je k sobě i k ocásku ve
stejném místě, kde už máte svázaný ocásek.

Fotka č. 17 svázání křídel – pohled shora

Fotka č. 18 svázání křídel – pohled z boku

Základ vašeho ptáčka tak máte hotový. Nyní zbývá ještě ptáčka dotvořit. Nejprve urovnejte jednotlivá
vlákna vlny tak, aby dobře zakryla papírovou kuličku uvnitř ptáčka a aby jednotlivá vlákna byla
všechna pěkně urovnaná/natažená. Pak nůžkami upravte tvar ocásku a tvar konců křídel za svázáním.
Nakonec ptáčkovi přišijte nebo přilepte oči, které můžete udělat z korálků, z koření hřebíčku nebo
z papírových koleček, kterým namalujete zorničku. Zobáček můžete vytvarovat z papíru stočeného
do malého kornoutku nebo tvar zobáčku přímo vystřihnete z papíru. I zobáček pak přilepte lepidlem.
Nožky můžete vytvarovat z tenčího drátku vhodnými kleštěmi a tím máte ptáčka celého hotového 

Fotka č. 19 různé tvary zobáčků, očí, nožek a zastřižení ocásku, ptáčci jsou z nové i z párané vlny
A nyní už zbývá jen vymyslet, kam si doma ptáčka posadíte nebo kam si ho pověsíte nebo ho třeba
připevníte k větvičkám ve váze, jako vidíte na úvodní fotografii.

Přeji vám krásné jaro a ptáčkové ať se vám moc pěkně podaří 

