
Dílna – vánoční výzdoba

Někomu tohle téma může připadat předčasné, nicméně pokud se rozhlédnete po regálech 
obchodů, už se prodejci na Vánoce chystají docela intenzivně. Protože obecně dáváme přednost 
výzdobě hlavně z přírodních materiálů, musíme začít sběrem potřebných surovin.

Co tedy budeme potřebovat. Protože (nejen) u nás jsou Vánoce spojené s vánočním 
stromečkem, určitě se nám budou hodit nejrůznější šišky. Nasbíráme si je v dostatečné zásobě při 
vycházce do lesa či parku. Šišky jsou zadarmo a občas je můžeme sbírat i na místech na první 
pohled neočekávaných. Krásné velké borové šišky sbírám například u blízké benzínové čerpací 
stanice. Šišky budou při podzimním počasí pravděpodobně dost vlhké, takže si je hned doma dáme 
usušit. Jednak se tím jejich šupiny efektně roztáhnou, jednak případné barvení bude na suchých 
šiškách lépe držet. Zbývá šišky očistit od nečistot, třeba vyřazeným kartáčkem na zuby.

Abychom mohli šišky používat do dekorace, musíme je opatřit buď drátěným očkem nebo 
špejlí pro zapíchnutí. Budeme potřebovat vrtačku (čím menší tím lepší). Pro přípravu (nejen) 
vánočních dekorací je ideální modelářská bruska/vrtačka typu Dremel nebo podobná. V místě 
„stopky“ navrtáme dírku a do ní zalepíme špejli nebo drátěné očko. Na dekorační práce je ideální 
pro lepení používat malou pistoli na tavné lepidlo.
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Z přírodních materiálů, které můžeme nasbírat při vycházkách, se nám mohou hodit třeba 
větvičky s šípky nebo jinými bobulemi, zajímavě vybarvené listy a leccos dalšího, podle vaší 
fantazie. Samozřejmě použijeme i větvičky jehličnaté, ovšem s těmi ještě můžeme chvíli počkat a 
vděčným materiálem jsou i větvičky ze stále zelených rostlin.

Materiálem velkých možností jsou i skořápky vlašských ořechů. Ty budeme na vánoční 
pečivo stejně loupat, takže pokud při tom budeme opatrní, získáme slušnou zásobu neporušených 
„půlskořápek“. Pokud se nám podaří (ne vždy je to jednoduché) zachovat obě půlky skořápky, 
odložíme je zvlášť. Po jejich slepení do původního tvaru ořechu získáme základ použitelný do 
girland nebo přímo jako ozdoba na stromeček. Trochu obtížnější je vytváření květů ze skořápek, 
výsledek je ovšem velmi efektní.

Přírodní materiály můžeme použít v „nálezovém stavu“ nebo je můžeme barevně zvýraznit. 
Nejsnazší barvení je akrylátovými barvami ve spreji. Jen je třeba barvení provádět někde venku, 
abyste si nenabarvili i něco co nechcete. Spotřebu barev (nejsou zrovna levné) můžete omezit tím, 
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že se nebudete snažit nanést souvislou vrstvu barvy, ale šišku (nebo jinou dekoraci) barvou jen 
„líznete“.

Jinou možností je použít naředěnou akrylovou barvu z plechovky. Ředíme v poměru asi 2 díly
vody na jeden díl barvy. Šišku namočíme, vyndáme a necháme okapat a uschnout.

To je jen pár nápadů, další už ponechám na vaší tvůrčí fantazii. Inspirací mohou být připojené
fotky – většina z nich ukazuje vánoční výzdobu na SZ Jindřichův Hradec z loňského roku.
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