Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241, 500 03

Tvořivá výzva
čarodějnice z ponožek
Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí čarodějnici!
Vyrobte čarodějnici z libovolného materiálu
a v jakékoli velikosti. Fotografii svého výrobku
zašlete na adresu souteze@barak.cz do 13:00
hod. 29.04.2021. Vyhodnocení soutěže bude
30.04.2021. Soutěžíme o ceny. Návod na
výrobu jednoduché čarodějnice najdete níže.
Podrobnosti o soutěži najdete na našem
webu.
Pomůcky, které budete potřebovat:
- polystyrenová koule průměr 4-5cm
(v galanterii za cca 7 Kč)
- větvička o síle do 1 cm, rovná
- staré ponožky, menší a větší
- tavná pistole
- nůžky, zalamovací nožík
- bavlnky, dekorativní tráva, hadřík
- akrylové barvy, fixy
Postup:
Starou menší ponožku ustřihneme tak, aby se
dala špička rolovat a mohla se nasadit na
polystyrénovou kouli. Než ponožku nasadíme,
je třeba vytvořit obličej čarodějnice. Na kouli
naneseme tavnou pistolí oči, obočí, nos a ústa
(bradavice…) a po zatuhnutí odstraníme
„vlásky“, které zůstanou po práci s tavnou

pistolí. Obličej natřeme akrylovou barvou
požadovaného odstínu a domalujeme oči
a ústa. Tento krok můžeme i vynechat
a nakreslit obličej fixy. Na hlavu je třeba ještě
nalepit nastříhanou bavlnku, jako vlasy. Pak
přilepíme ponožku (jako čepici) na kouli tak,
aby vlasy koukaly ven. Do hotové hlavy si
vydlabeme v oblasti krku dírku o průměru
připraveného klacíku a opět pevně slepíme.
Větší ustřiženou ponožku navlékneme a u krku
pevně svážeme. Zevnitř opět zalepíme ke
klacíku. Zbytky ponožek je možné nastrkat
také dovnitř, aby byla čarodějnice tlustá. Poté
už jen přilepíme sukni z nějakého zbytku látky
(může být i kus rukávu od staré mikiny,
nohavice od tepláků atd.). Sukni v pase
obvážeme provázkem (svazkem bavlnek).
Koště vyrobíme z nějaké dekorativní trávy,
případně slabých klacíků. Slabší konec naší
větvičky očistíme nožíkem od kůry a nalepíme
štětiny koštěte. V místě, kde je lepidlo,
omotáme bavlnkou. Hotové koště zastrčíme
do propíchnuté ponožky. Můžeme také
zalepit. Všechno lepení na výrobku děláme
tavnou pistolí! Aby čarodějnice sama stála,
můžete ji zapíchnout do nějaké krabičky.
Dozdobte podle svého.

