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PRÁCE S RUÈNÍ VÝROBOU VÝŠIVEK

Technika vyšívání má v našich lidových tradicích hluboké koøeny. Lidová výšivka se 

stala dnes již tìžko dosažitelným umìním napøíè historií. Pøesto se tato technika v 

dnešní dobì již jen tìžko prosazuje. Aèkoliv v odìvním i jiném souèasném designu 

stále figuruje, šikovné ruce nahradil stroj. Semináøem se snažíme oživit pohled na 

kdysi všem dobøe známou, dostupnou a jednoduchou výtvarnou techniku a 

znovuobjevujeme její pøínos hlavnì po stránce cvièení jemné motoriky a podpory 

fantazie. Seznámíme se s rùznými druhy materiálù, které lze pøi práci s výšivkou 

využít. Zároveò si osvojíme rùzné techniky vyšívání.



tavná pistole
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jehly s tupou špièkou

kombinované kleštì

tužka, fix

-4-



-5-

microonda - dutinková deska

vícevrstvý karton

mesh

samolepící folie

flauš
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drátky
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kroužky na záclony
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Záclonový obrázek

Do malého vyšívacího rámeèku vepneme kousek staré 

záclony. Vybíráme nìjakou se zajímavým vzorem. Vzor na 

záclonì  vyšíváme bavlnkami dìtskou vyšívací jehlou s tupou 

špièkou. Výšivku mùžeme oživit pøidáním korálkù. Když jsme s 

výsledkem spokojeni, záclonu z kroužku vyjmeme, zarovnáme 

a pøiložíme na ètverec barevné samolepící folie. Pøeènívající 

samolepící plochu vymalujeme køídou. Mùžeme køídou 

zasáhnout i do záclonového obrázku. Vše zarovnáme, aby 

obrázek mìl pravidelný rám. 
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Lapaè snù

Z kartonu vystøihneme koleèko, které obtáèíme vlnou. Když 

máme koleèko celé obtoèené, zaèneme vyšívat jeho vnitøek. 

Postupujeme tak, že prošíváme koleèko po vnitøním obvodu, 

ale nit stehu neutáhneme. Stehy šijeme rovnomìrnì ve 

stejných vzdálenostech po celém obvodu a zapošijeme. Do 

vzniklých ok pøidáváme další øadu volného stehu, jednotlivé 

stehy ovšem uzlujeme, aby se již nikam neposouvaly. Takto 

postupujeme tak dlouho, než se dostaneme do úplného støedu, 

kde zbývá malý otvor. Stehy k sobì stáhneme prošíváním 

køížem krážem, aby byla sí� pìknì napnutá. Lapaè dozdobíme 

peøím a korálky.
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Tenké proužky a tìlo motýla nastøiháme z microondy o síle 

3mm. Pokud nemáme microondu, mùžeme použít vícevrstvý 

karton. Z tenkých proužkù   køídla. Do køídel vlepíme 

plastové kroužky na záclony a zaèneme vyšívat. Mikroonda má 

pravidelné otvory, kterými snadno protahujeme i plastovou 

dìtskou jehlu, takže vyšívat mohou bezpeènì i malé dìti. 

Výšivku zároveò mùžeme obohatit korálky. Z barevného 

drátku vytvoøíme tykadla a umístíme na vyšité tìlo motýla. 

Hotové díly nakonec slepíme tavnou pistolí k sobì. 

tvarujeme

Motýl
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Kytièka

Do vyšívacího rámu napneme kousek stavební sítì. Do sítì 

vyšíváme podle fantazie kvìtiny. Sí� má velká oka, takže 

protahování nebude dìlat potíže ani malým dìtem, pro které 

by napøíklad klasická kanava mohla být obtížná. Výšivku 

provádíme vlnou nebo silnìjší bavlnkou, je možné i nadvojito, 

aby obrázek rychleji pøibýval. Kvìty mùžeme vyšívat i tenkým 

proužkem flauše nebo jinou látkou. Záleží na manuální 

zruènosti dítìte. Když jsme s obrázkem spokojeni, položíme jej 

na ètvrtku a tavnou pistolí zarámujeme do plastového nebo 

kartónového rámeèku. Pøeènívající sí� a ètvrtku kolem 

rámeèku odøízneme.
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K práci využijeme mesh, materiál z reklamního prùmyslu. 

Tužkou si pøedkreslíme rybky. Materiál poté v každé rybièce 

svisle naøežeme na proužky jako je na obrázku, dvakrát u 

ocásku, dvakrát u hlavy, nìkolikrát libovolnì v tìlíèku. 

Vzniklou osnovou protahujeme mašlièky jako pøi tkaní. Pøi 

protahování si pomáháme špièatou špejlí. Pusinku vytvoøíme 

ze dvou mašlièek zalepených do klièky. U ocásku protáhneme 

všechny mašlièky ven a zalepíme tavnou pistolí do vìjíøe. Pak 

už jen nalepíme oko z korálku. Další korálky mùžeme nalepit 

rybám kolem hlavy, jako bublinky.

Rybièky
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