Dekorace ze sklenic

Dodržujete-li tradici zapalování svíček na adventním
věnci, zkuste letos zcela nové aranžmá. Symbolické
odpočítávání čtyř týdnů do Štědrého dne se může odehrávat v docela moderním duchu.
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10499 SKLENICE NA VÍNO

moderní věnec

Obvyklou podobu různě nazdobeného věnce z jehličí doprovází čtyři různě vysoké svíčky.
Tento symbol ve svém aranžmá
zachovejte, ale svíčky vložte
do vysokých sklenic na červené víno a zajistěte je pomocí
oříšků uprostřed rustikálního
tácu. Můžete ujídat a blaženě
odpočívat ve světle mihotavých
plamínků. Pokud si dáte na tác
jablíčka, dejte pozor, aby se jich
nedotýkaly zlacené plody nebo
dekorace plné třpytek. To, co
přijde do pusy, by s nimi do kontaktu přijít nemělo. Kdo má rád
tradiční jehličí, může vyzkoušet
kombinaci větviček, pomerančů
a skořice.

jak na to?

Sklenice trošku naplňte dekorační drtí a ponořte do ní svíčky. Kamínky široké svíce dobře zafixují. Pokud vám později
steče trocha vosku, společně s
kamínky ho snadno odstraníte.
Sklenice postavte na střed tácu
do tvaru kosočtverce a celé dno
zasypejte ořechy. Můžete přidat jablka, zlacené plody, stuhu
– cokoli, co si přejete na tácu
mít. Aranžmá dokončete třpytivými hvězdičkami. Pro svíčky
si vyberte velké sklenice, které
mají otevřené hrdlo. Vaše letošní
adventní aranžmá bude krásně
bezpečné.
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Mikulášské ponožky

Mikuláš nás příjemně vrací do dětství. Slavit ho můžete
až do velmi pokročilého věku – mlsat a radovat se dělá
každému dobře. Abyste měli kam nadělovat, máme pro
vás jeden tip – pořiďte si úpletové ponožky podšité nebesky hebkou beránkovou kožešinou.
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51324 PONOŽKY S BERÁNKOVOU KOŽEŠINKOU

originální ozdoby

Je čas začít vyrábět vánoční
dekorace na stromeček. Třeba
z obyčejných šišek. Hned můžete
jednu přidat k mikulášské nadílce
do ponožek, které u nás seženete
v červené, zelené nebo hnědé barvě. Ze šišky se snadno vyklubou
roztomilí vánoční skřítkové. Je to
práce na chviličku a uděláte si při
ní pohodu se svými dětmi. Rády
vám pomohou se zdobením z
plsti i s vymýšlením. Na blogu
najdete i návod na výrobu vločky
z papírových proužků které jsou
nastříhané do nestejné délky
a po skupinkách slepené k sobě.
Této technice se říká quilling.

jak na to?

Nejprve si ohřejte lepidlo v tavné
pistoli. Na vrchol šišky trochu
kápněte a do loužičky přimáčkněte dřevěnou kuličku. Chvíli
držte, a když je hlava, kde má být,
nechte spoj pořádně zaschnout.
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Mezitím si připravte z plsti šálu
– proužek velký 20 × 1,5 cm –
a konce rozstříhejte jako třásně.
Čapku tvoří kruhová výseč vysoká 12 cm, se základnou širokou
asi 10 cm. Stočte ji do kornoutku, okraje dejte přes sebe a po
celé délce slepte lepidlem na découpage. Čepici vyzkoušejte na

hlavu, a pokud sedí, pak kuličku
pomažte lepidlem a čapku přitiskněte. Na špičku přišijte bambuli. Kolem krčku zavažte šálu
a skřítka dozdobte drobnými dekoracemi – sněhovou vločkou,
stromkem, různými bobulemi.
Zezadu k čapce přišijte očko pro
zavěšení.

Nadílka pod čepicí

Nadělovat můžete, kam se vám zlíbí. Napadlo nás,
že se nadílka také krásně vejde do buclaté dózy, kterou můžete mít ve spíži nevyužitou. Dozdobte ji čepicí
a vložte ji mezi hromadu voňavého ovoce.
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14063 DÓZA S RATANOVÝM VÍČKEM

ukryté poklady

Pro náš záměr jsou absolutně
ideální dózy s víčky, které imitují
ratanový výplet. Snadno je podle návodu nazdobíte a po svátcích dekorace zase odstraníte.
Víčko jde i s aranží rozšroubovat
a odložit. Děti mohou pohodlně
mlsat a vy máte díky skleněné
dóze kontrolu, jak rychle dobroty ubývají. Máte příležitost
vyrobit dětem něco milého, co
neznají z pultu obchodů. Dóza
udělá radost i dospělým. Naplňte ji sušeným ovocem, oříšky
nebo čokoládovými pralinkami.

jak na to?

Nejprve si podle talířku vystřihněte kruh z papíru, asi třetinu
odstřihněte a výseč stočte do
kornoutku. Položte ho na víko
a poznačte si potřebné rozměry. Když papírový kužel sedí zároveň s okraji víčka, vystřihněte
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stejný tvar z plsti. Ze samolepicí
pásky nastříhejte proužky, ohněte je jako skobičky a z horní strany sloupněte ochrannou vrstvu.
Nalepte je kolmou stranou pod
okraj kužele a dolní rovnou stranou k víčku. Pak ustřihněte proužek, který překryje bok víčka.
Stuhou s bambulkami obtočte
okraj víčka a sešijte ji dvěma ste-

hy. Bílou paspulku překryjte zeleným proužkem plsti a vzadu ho
zajistěte obnitkovacími stehy.
K vrcholu čepice přišijte bambuli. Rozhraní čepice a lemu
zakryjte dvoubarevnou šňůrkou,
kterou protáhněte lepidlem.
(Lepidlo půjde později umýt.)
Sklenici naplňte dobrotami –
a můžete nadělovat.

R ychlé rohlíčky

Dostanete-li pozvání ke svátečnímu stolu, sluší se přinést s sebou něco na zub. Například sladkou tečku za
obědem, kterou mohou být rohlíčky. Vkusnou ambaláží může být jednoduše složený ubrousek, který ukrývá
oválovou papírovou krabičku naplněnou rohlíčky.
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11081 SILIKONOVÁ FORMA NA ROHLÍČKY

oblíbené cukroví

Nebudeme vám předkládat žádný rodinný recept. Nejspíš by byl
velice podobný tomu vašemu.
Navíc – každá rodina má svůj
naprosto nejlepší recept na vanilkové rohlíčky. Nemáte důvod
jej měnit, ale můžete mít důvod
přestat se zdlouhavou ruční výrobou. Vyzkoušejte silikonovou
formu na vanilkové rohlíčky,
z které rukou mávnutím vyklouzne celý talíř cukroví najednou. Ze
silikonu si můžete pořídit i řadu
dalších forem, například na pracny, ořechy nebo mix tvarů.

jak na to?

Z papíru vystřihněte ovál velký
7 × 11 cm, který bude tvořit dno,
a pruh 7 cm vysoký a 34 cm
dlouhý, který bude tvořit plášť.
Na spodním okraji si po délce vyznačte 1 cm a vystřihněte zoub-
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ky (jako cimbuří). Krabička se
tak sníží na 6 cm. Zoubky ohněte
směrem dovnitř budoucího oválu
a pomocí nich přilepte dno
lepidlem na papír. Začněte lepit
od středu delší strany oválu a postupujte po obvodu na obě strany. Bodově si pomáhejte lepicí
páskou, kterou nakonec odstra-

níte. Přesah hotového pláště sestřihněte na 1 cm a také přilepte.
Krabičku nechte schnout. Druhý den vnitřek krabičky vyložte
jemným papírovým ubrouskem
a narovnejte do ní pečivo. Kolem
krabičky naaranžujte ubrousek
a upevněte ho stuhou.

Dárková čokoláda

Nejlepší dárky jsou ty úplně obyčejné. Například do
kuchyně. Stále je tu něco potřeba, tak se nemůžete
splést. Chňapky jsou nejen praktické a atraktivní, ale
ještě vám poslouží jako originální kapsa, kterou lze naplnit dalšími dárečky.
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12619 KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY

sladké překvapení

Mezi vším, co si vymyslíte, může
být i sladký pamlsek. Pro ženskou část rodiny nebo pro kamarádky vyrobte pár skleniček oříškové čokolády. Zaručeně budete
mít úspěch. Světlou a tmavou
čokoládu střídejte nad sebou
a vytvořte tak libovolně vysoké proužky. Nakonec skleničku
dozdobte papírovým víčkem
a převažte stužkou tak, aby ladila
s celkovým aranžmá dárku.

jak na to?

Do nerezové misky dejte 1 kondenzované mléko a společně
s 200 g hnědé čokolády nechte ve
vodní lázni krátce rozpustit. Směs
odstavte, přimíchejte 50 g mletých mandlí nebo vlašských, ořechů půl lžičky vanilkového extraktu a 2 lžičky rumu. Promíchejte
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a asi polovinu rozlijte do připravených skleniček. Zbytek odložte na později. Skleničky dejte do
chladničky a mezitím si připravte
stejný základ, jen místo hnědé
čokolády použijte bílou. Hnědá
čokoláda v chladničce by měla
být mírně ztuhlá, teprve pak na ni
nalijte vrstvu bílé čokolády. Opět
dejte chladit. Třetí vrstva je opět
hnědá, ale odstavenou čokolá-

du bude třeba mírně rozehřát.
Postup zopakujte a potom i se
zbytkem bílé čokolády. V každé
sklenici byste měli mít 4 proužky.
U menších sklenic budete končit
třetí vrstvou; prostě tak, jak to vyjde. Vyrobíte 3-4 sklenice. Sklenice zavíčkujte a nechte do druhého dne dokonale ztuhnout.

Dárková paštika

Vánoční dárky určené pro muže nám občas dávají
pořádně zabrat. Běda, když partner nepěstuje žádné
hobby, pak je o nápad nouze. Ale, je tu jedna možnost –
vyrobit něco dobrého na zub. Například lahodnou
paštiku s červeným pepřem.
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14242 SERVÍROVACÍ TALÍŘ

jednoduché balení

Ptáte se, jak vše pěkně zabalit? Stačí nachystat pár věcí na
jedno téma, dát ho na hromadu
a vytvořit jim společnou ambaláž.
Vezměte například velký keramický servírovací talíř a sneste
na něj všechny připravené dárky.
Nakonec vše zabalte do celofánu
a přidejte gratulaci. Paštika je
okořeněná tymiánem. Několik
snítek si schovejte ještě na dozdobení. Společně s kuličkami růžového pepře, jehož sladká chuť
se k paštice výborně hodí, vznikne krásné vánoční aranžmá.

jak na to?

20 g másla rozpusťte společně
s 1 lžící olivového oleje. Přidejte 1 cibuli šalotku nasekanou
nadrobno a opékejte 2 minuty.
Poté přijdou na řadu 4 stroužky česneku nakrájené na plátky a 1 lžíce čerstvých tymiánových lístků. Restujte dalších
5 minut. Přilijte 50 ml bourbonu
a nechte veškerou tekutinu odpařit. Játrovou směs dejte trochu
zchladnout a pak ji rozmixujte se
120 g změklého másla a 50 ml
smetany ke šlehání. Vznikne hladký krém, ke kterému přidejte sůl
a čerstvě mletý pepř. Směsí naplňte porcelánové misky trošku vymazané máslem. Povrch
uhlaďte lžičkou a paštiky dejte do
druhého dne do chladničky. Přepusťte máslo a po lžičkách ho nalijte na paštiky, aby vznikla tenká
vrstva. Když začne povrch mírně
tuhnout, paštičky dozdobte podle fantazie větvičkami tymiánu
a růžovým pepřem.

jedlé dárky
advent

Kapsy na příbory

Vánoční svátky jsou obdobím návštěv a společného
stolování. V průběhu roku si možná s prostíráním stolu
hlavu tolik nelámete, ale teď je čas na změnu. Prostřít
trochu neobvykle vám nedá moc práce. Vyzkoušejte
nápad s kapsami na příbory.
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15032 NEREZOVÉ PŘÍBORY

dokonalá dvojka

Na kapsy potřebujete silnější karton, nejlépe oboustranně
potištěný. Pak budou pěkné
i zadní strany kapes. Snažte se
dát dohromady barvy a dezény,
které k sobě hezky ladí. Kapsičky dozdobte podle své fantazie.
Například je dekorujte přírodninami, elegantními stužkami,
umělými kvítky apod. Chystáte-li
větší oslavu, pak si můžete vyrobit zasedací pořádek. Každou
kapsu označte jménem, které
si jednoduše vytisknete na domácí tiskárně. Cedulky přivažte
k mašlím či provázku.

jak na to?

Kapsa na klasické příbory má
velikost 9,5 × 21,5 cm. Z kartonu
vyřízněte obdélník této velikosti, který bude tvořit spodní část
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kapsy, a obdélník velký 11,5 ×
17,5 cm pro horní část. U svrchního obdélníka zahněte do rubu
obě boční strany a spodní stranu ve vzdálenosti 1 cm od okraje. Vyznačení je vhodné jemně
přejet řezákem, aby karton vy-

tvořil pěkné hrany. Obě části
obraťte rubem k sobě, složte do
jednoho celku a přesahy přilepte lepidlem. Spoje nechte zatížené a kapsy dejte schnout.

Vánoční stůl

Jsou desítky možností, jak prostřít stůl k jednomu
z nejkrásnějších svátků v roce. Jednu z nich nabízejí
přírodní materiály, které vyčarují příjemnou atmosféru
svou přirozeností a vytvoří doma nádherné útulno. Na
stůl prostřete červený nebo režný ubrus, přidejte šišky,
věnec z přírodnin, ozdoby z ořechů.
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14244 TALÍŘE Z ŘADY AMANDE Z HNĚDÉ KERAMIKY

zasedací pořádek

Bývá zvykem, že každý má doma
svou oblíbenou židli i pozici, na
koho a kam se rád dívá. Když se
na svátky sejde rodina v širším
kruhu, hosté se obvykle zeptají,
kam si mají sednout. Protože
vědí, že tím naruší obvyklé rodinné zvyklosti. Vybídněte děti, aby
vyrobily papírové jmenovky. Například tyto, které mají tvar stromečku a jsou absolutně jednoduché. Jmenovku se zasedacím
pořádkem můžete také přidat
k ubrousku. Stačí látkový ubrousek převázat stuhou a vybrat nějakou hezkou dekoraci, v našem
případě větvičku.

jak na to?

Z kartonu vyřízněte kolečko
o průměru 16 cm. Nejprve přehněte kolečko na polovinu, pak
na čtvrtinu a každou hranu vždy
přejeďte ostrým předmětem,
aby se karton zploštil. Pracujte
z rubu, abyste neporušili dekor.
A skládejte dále, až vznikne 16
dílů. V každé čtvrtině kolečka
budou tedy ještě 4 stejné výseče a 3 přeložení. Naskládané
kolečko otočte na líc a pak už
vám skládání napoví – jedna
hrana nahoru, další dovnitř –
přesně jako u harmoniky. Nakonec sestřihněte špičku a vložte
do ní hvězdu se jménem.

TIP

S
 tromek může být tradičně zelený, zlatý, ale také trošku víc nazdobený. Děti si ho třeba polepí
flitry, samolepkami, blyštivými kamínky. Pokud se jméno nevejde na zadní stranu hvězdy, vložte
přímo do zářezu cedulku se jménem.
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