
3 2    P R O P I S K A

PROPISKA 

Na potahování potřebujete: 
kovovou propisku bez vnitřních plastových 
výlisků nebo papírovou, která je navíc lehká 

a levná.

Propisku rozšroubujte a změřte obvod a délku 
části, kterou budete potahovat. Vyrobte si 
šablonu: může být z papíru, ale pokud budete 
potahovat více propisek, je dobré ji vystřihnout 
z pevnější fólie nebo ji udělat ze zbytků fi ma 
(viz fotografi e), včetně držátka pro lepší 
manipulaci. 
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Délka šablony je daná délkou propisky, šířku 
určíte tak, že změříte obvod potahovaného 

předmětu a odečtete 2–3 mm. Hmota se ve spoji 
nesmí překrývat, lepší je, když necháte mezeru 

a hmotu k sobě dotáhnete. Propisku je nutné 
potáhnout opravdu tenkým plátem, a proto si jako 

podklad připravte tenký pásek. 

Na něj skládejte tence nařezaný vzor. 

Zaválejte. 

Protáhněte na střední nastavení strojku. Zde 
je nutné pracovat s opravdu tenkým podkladem 
a tence řezaným vzorem, protože pokud budete 
mít silný pás, po protažení strojkem se vzor 
zdeformuje.

Seřízněte na požadovanou velikost podle 
šablony. 

KH0399_blok.indd   33KH0399_blok.indd   33 6.11.2012   15:19:526.11.2012   15:19:52



3 4    P R O P I S K A

Seříznutý tvar opatrně podřízněte řezákem, 
zvedněte ho z podložky a přiložte k propisce. 

Obalte a hrany k sobě přitáhněte prsty. 

Lehce zaválejte. Díky hladkému povrchu 
keramické dlaždice získá propiska hedvábný 

povrch a spoj se téměř ztratí. Navíc se tak zbavíte 
nechtěných otisků prstů v hmotě. 

Nakonec seřízněte oba konce obalu do roviny 
s propiskou. Takto můžete zpracovat libovolné 
vzory, spotřeba je opravdu minimální a ke 
každému šperku si tak můžete vyrobit i originální 
propisku.

Upečte a po vychladnutí zkompletujte. Závěs 
propisky umístěte na spoj, kde je díky dotažení 

ještě tenčí materiál a závěs se tak nebude 
zvedat. 
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ORANŽOVÝ MOTÝL 

Hmotu propracujte a vyválejte pláty. Z každé 
barvy si připravte deset koleček jednoduchých (na 
nejširší protažení strojkem) a deset dvojitých – 
vykrajujte z hmoty přeložené na poloviny. 

Budete potřebovat: 
černou, žlutou, oranžovou, červenou, měděnou 
a zlatou hmotu. Ze všech barev vám bude sta-
čit po jednom dílku. Do extrudéru si připravte 

nástavec se čtyřmi otvory.

KH0399_blok.indd   35KH0399_blok.indd   35 6.11.2012   15:21:026.11.2012   15:21:02



3 6    O R A N Ž O V Ý  M O T Ý L

Poskládejte komínky tak, že vždy zkombinujete 
jen dvě barvy a v žádném komínku by se barvy 

neměly opakovat. Inspirujte se fotografi í. 

Komínky postupně protlačte extrudérem 
s nástavcem se čtyřmi kruhovými otvory. 

Vzniklé hady překrojte na poloviny. 

Poskládejte je za sebe.

Překryjte je tenkým černým plátkem vyváleným 
na druhé nejtenčí nastavení strojku.  
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Vše zamotejte do rolády. 

 Protáhněte ji až na délku 12 cm a pomocí 
destičky ji zformujte do hranolku.

Výsledek rozdělte na čtyři díly.  

Díly složte k sobě.

Vzniklý vzor můžete použít například na výrobu 
náramku s použitím předpečených dutých prutů. 
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3 8    N Á R A M E K  S   D U T Ý M I  P R U T Y

NÁRAMEK S DUTÝMI PRUTY 

Často je problém vyrobit větší díly náramku a udělat 
do nich otvory. Je těžké udělat pravidelné otvory do 
neupečeného materiálu, aniž by se zdeformoval. Ale 
i  vrtání otvorů do upečeného materiálu přes celou 
šířku dílku je problematické. Nejjednodušší je vyro-
bit z  hmoty tenké duté „makarony“ a  vložit je do 
hmoty jako hotové otvory. 

Budete potřebovat: 
vyrobený vzor a černou hmotu. 
Do extrudéru si připravte 1mm 

nástavec na duté pruty a nástavec 
s 3mm otvorem. 
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Oba připravené nástavce se používají současně. 
Díky tomu vznikne místo plné „špagety“ dutý 

„makaron“. Pro tuto techniku je vhodnější 
nerezový extrudér. 

Do víčka extrudéru nejdříve vložte nástavec 
s 3mm otvorem. 

Poté přidejte nástavec na duté pruty. Tyčka 
o průměru 1mm, která udává velikost otvoru 

v „makaronu“, se vysune směrem ven. 

stavec
která u

nu“, se vysu

 Tyčka by měla být uprostřed kruhového 
otvoru. 

Protlačte dobře propracovanou černou 
hmotu. Okraje jsou zdeformované, ale toho si 

nevšímejte – po upečení se odříznou.  
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4 0    N Á R A M E K  S   D U T Ý M I  P R U T Y

Vytlačené „makarony“ narovnejte na pečicí 
dlaždičku a pečte 30 minut na 110 °C. 

 Na výrobu náramku budete potřebovat dva 
hotové upečené „makarony“ o délce asi 20 cm. 
Záleží na velikosti budoucího náramku. 

Z hmoty ve stejné barvě, jako jsou duté pruty 
(v tomto případě černé) vyválejte dva pruhy 

na nejširší nastavení strojku. Délku určuje 
požadovaná délka budoucího náramku. Pruhy 

položte na sebe.  

 Do připraveného základu zatlačte dva upečené 
duté pruty asi 6 mm od kraje. 

Řezejte zhruba 3mm plátky vzoru a skládejte je na 
připravený podklad s dutými pruty. 
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Povrch zaválejte.  

 Nejdříve zarovnejte dlouhé kraje. Poté 
rozřezejte na dílky. Přestože hmota obsahuje již 
upečené části, lze ji dobře rozřezat.

Duté pruty jsou tenké a snadno je ostrým 
řezákem přeříznete spolu s hmotou. Díly od sebe 

neoddělujte, upečte je tak, jak leží na podložce. 
Rozdělíte je až po upečení.  

tenké a s
lu s hmot

k, jak l
dělíte je až 

ruty js
ete s
ečt
Ro

 Po upečení hrany dílů obruste, případně 
doleštěte. Navlečte dílky na pružnou nit, šířku 
můžete korigovat přidáním korálků. 
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4 2    N Á R A M E K  S   D U T Ý M I  P R U T Y

Stejným způsobem můžete vyrobit i náramek, který 
bude mít horní stranu zcela rovnou a připravenou na 
zalití pryskyřicí. Postup je velice podobný. 

Připravte si vzor. Zde jsou použity kytičky ze 
vzoru ikat (viz strana 44), které jsou obaleny 
průsvitnou hmotou a jejich vrstvení nejlépe 

vynikne, až vzor zalijete pryskyřicí. 

 Plát zakrojte do požadované velikosti a položte 
jej vzorem dolů na dlaždici. Překryjte ho plátem 
černé hmoty a položte na něj duté pruty, které 
zatlačíte do hmoty pomocí destičky. 

Překryjte druhou vrstvou černé hmoty, povrch 
můžete zaválet přes molitan. Rozkrájejte. 

Hmotu z dlaždice nezvedejte, upečte ji tak, jak 
je. Povrch je velice rovný a vhodný pro následné 
zalití pryskyřicí. Nakonec vše opět zkompletujte 

pomocí pružné nitě. 

 Duté pruty vám také umožní si vyrobit 
oboustranné přívěsky. Dutý prut zapracujte do 
černé hmoty, vykrajovátkem si naznačte velikost 
a vykrojte řezákem. Vykrajovátko je příliš tupé, 
aby dobře ukrojilo již upečený „makaron“. 
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 Stejným vykrajovátkem vyřízněte oba 
připravené pláty se vzorem. Připravený černý plát 
překryjte z obou stran.

Upečte, začistěte hrany, a pokud chcete, můžete 
pryskyřicí zalít jednu stranu, případně (postupně) 

obě dvě.  

TIP
Náramek můžete vyrobit i z dutých tvarů. Postupujte 
podle projektu dutý donut, hotové upečené tvary 
provrtejte z  obou stran a  pomocí jehly provlečte 
pružnou nit. Můžete kombinovat i s korálky.
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