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PRÁCE S VOSKEM, VÝTVARNÉ TECHNIKY

Vosk je výtvarné médium s nepøebernou škálou možností. S voskem mùžete 

pracovat samostatnì, na papír, na textil i na plast. Každá z technik má své. 

Spoleèným jmenovatelem všech je teplo, neopakovatelné zachování stopy a hlavnì 

specifická vùnì. V mnoha technikách práce s voskem hraje navíc nepostradatelnou 

roli moment pøekvapení a náhody. V semináøi se seznámíte se základy práce voskem 

na rùzné povrchy a jejími jednoduchými, bezpeènými alternativami pro dìti.



tavná pistole

náboje do pistole

nùžky, nùž

žehlièka, vaøiè

øezací podložka

lepící tyèinka

voskovky, tužka

dìrovací kleštì

 formièky, pravítko

anilinové barvy

bílá akrylová barva 

barvy na textil za studena 

kelímek na vodu

štìtce, tuš
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ètvrtky

karton

novinový papír

samolepící folie

plastová folie

látka, plátno

provázek

prádelní šòùra

vèelí vosk - mezistìna

knot, vosk

špejle, napínáèky

èajová svíèka

rámeèek na obrázek
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Vosková rezerva

Pøipravíme si rámeèek na obrázek a tenké bavlnìné plátno 

velké tak, aby se dalo napínáèky napnout na rámeèek. Na 

vaøièi rozehøejeme vosk (obyèejný parafínový). Horkým 

voskem malujeme na plátno první vrstvu (rezervu). Celé 

plátno pøemalujeme vhodnou svìtlou barvou (barvy na textil 

pro barvení za studena a nebo anilinové barvy). Barvu 

necháme zaschnout nebo vysušíme  fénem za studena. 

Malování voskem opakujeme nìkolikrát, stejnì jako 

pøekrývání barvou, až je obrázek hotový. Poté plátno sundáme 

z rámeèku a žehlíme mezi novinami, dokud se všechen vosk 

nevsákne. Nakonec hotové plátno znovu napneme na 

rámeèek.
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Svíèky ze vèelího vosku

Mezistìnu vèelího plástu rozøízneme podélnì napùl. Jednu 

polovinu odložíme a druhou rozøízneme úhlopøíènì. K 

nejkratší stranì vzniklého trojúhelníku položíme knot a 

mezistìnu zaèneme opatrnì kolem knotu zavinovat. Konec 

mezistìny pìknì pøimáèkneme, aby svíèka dobøe držela. 

Nakonec zkrátíme knot.
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Voòavé ozdoby

Pomocí klasických formièek vykrajujeme z mezistìny vèelího 

plástu motivy, které se nám líbí. Protože je vosk velmi køehký 

opatrnì je pomocí tužky vytlaèujeme z formièek. Z kartonu 

vystøiháme koleèka (nebo jiné tvary) o trochu vìtší než 

vykrájené motivy. Karton pak polepíme odstøižky látek, 

nejlépe s drobným vzorem. Vykrájené motivy z mezistìny 

pomažeme lepidlem a pøilepíme na polepená koleèka. 

Procvakneme dírku na zavìšení a dozdobíme mašlièkou ze 

sisalového provázku.



-13-

4) 6)

7)5)



10)

-14-

9)

8)



-15-
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Plastovou folii (silnìjší, aby vydržela vyšší teplotu, ale zároveò 

ne pøíliš silnou, aby se dala stoèit) požehlíme roztátým 

voskem. Pøi požehlování používáme starou žehlièku, 

nastavenou na silon. Po žehlící ploše pøejíždíme voskovkami, 

které se taví. Takto pobarvenou žehlièkou pøejíždíme 

pomalými pohyby po folii, kde se vosk zachytí a zùstane. Do 

požehlené plochy mùžeme kdykoliv znovu žehlièkou 

zasáhnout. Když se nám povrch folie zdá dostateènì 

vybarvený, žehlièku dùkladnì otøeme o staré noviny a 

odložíme. Plochu folie domalujeme bílou akrylovou barvou. Po 

zaschnutí folii stoèíme a slepíme tavnou pistolí. Nalepíme na 

kartónové koleèko a pøipevníme držátko.

Moøská lampièka
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Jarní pøáníèko

Pøipravíme si pruh samolepící barevné folie. Pruh požehlíme 

voskem podle svých pøedstav obdobnì jako u pøedešlé 

lampièky. Ètvrtku formátu A3 rozstøihneme úhlopøíènì. Pøi 

støihání nùžkami uhýbáme, tak aby vznikly vlnky. Jednu 

polovinu odložíme, druhou polepíme na stranì zvlnìné 

úhlopøíèky požehlenou samolepkou tak, aby lepící plocha 

vykukovala mimo ètvrtku. Pøesahující samolepku naøežeme 

na proužky. Nìkteré ohneme na druhou stranu ètvrtky a jiné 

odstøihneme. Celou ètvrtku pak složíme jako harmoniku na 

ètvrtiny. Vzniklé segmenty dokreslíme tuší a anilínovými 

barvami.
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