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Materiál: 

•	 dřevěný výřez javorový list  ...................................................................obj. č. 10050
  varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Dřevěné polotovary-Podzim  

a Halloween
•	 vatový obličej průměr 3 cm, smíšek  ..............................................obj. č. 4071500718
•	 tavná pistole 25 W, Willer, mix barev .............................................obj. č. 4070203007
•	 dekorační plsť rezavá 20 x 30 cm ......................................................obj. č. 4071602089
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Výroba dekorací-plsť
•	 akrylová barva
 na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Barvy-Akryl
 
Postup:

Natřete list akrylovou barvou a nechte zaschnout. Z plsti vystřihněte kornoutek, ze 
kterého vyrobte čepici a proužek na šálu. Tavnou pistolí přilepte k listu hlavičku a spoj 
překryjte šálou. Šálu i hlavičku zafixujte kapkou lepidla z tavné pistole, aby se neposou-
vala. 

Skřítek podzimníček

orientační cena 
materiálu/os.

18 Kč
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Materiál: 

•	 dřevěný výřez kruh pro lapač snů o průměru 12 cm ................... obj. č. 10020
•	 lněný motouz potravinářský ........................................................................... obj. č. 8011302020
•	 korálky dřevěné přírodní cca 70 g .............................................................. obj. č. 4070100033
•	 tavná pistole malá .................................................................................................... obj. č. 4070203017
•	 peří 6–15 cm RAYHER, 10 g ................................................................................ obj. č. 4070500090
 barevné varianty peří na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Výroba dekorací-Peří
•	 nůžky

Postup:

Na začátku si ponechte 10 cm provázku pro vytvoření poutka a provázek omotejte ko-
lem celého kruhu smyčkami těsně vedle sebe tak, aby základ kruhu neprosvítal. Konce 
provázku svažte a vyrobte poutko. Poté začněte vyplétat mřížku. Ve směru hodinových 
ručiček začněte volně omotávat přízi kolem kruhu v pravidelných rozestupech  
a každou další smyčkou pokračujte směrem ke středu.
Na provázek můžete navléknout dřevěné korálky a v průběhu vyplétání je do sítě 
zapracujte.
Poté co dopletete síť do středu kruhu, utáhněte provázek tak, aby se síť napnula.  
Do středu umístěte větší korálek, do kterého schováte uzlík, jímž výplet zakončíte.
Na šňůrky různých délek připevněte tavnou pistolí peříčka a korálky, přivažte je a hoto-
vý lapač zavěste do prostoru.

Lapač snů

orientační cena 
materiálu/os.

35 Kč
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Materiál: 

•	 fólie Prestige Cristal A4 .............................................................................obj. č. 3040204002
•	 výsekový strojek Heyda vločka ..........................................................obj. č. 4070300279 
•	 kreslicí karton A4 ............................................................................................obj. č. 10614 
•	 oranžový karton A4 ......................................................................................obj. č. 7021001017 
•	 výřez vločka ........................................................................................................obj. č. 6157 
•	 pěnové oboustranné lepicí čtverečky ..........................................obj. č. 4070400103 
•	 lepicí kapky na scrapbooking ..............................................................obj. č. 3100204049
•	 permanentní fix černý ................................................................................obj. č. 2010200625 
•	 saténová stužka s puntíkem..................................................................obj. č. 8011304124
•	 nůžky

Postup:

Fólii rozstřihněte na polovinu a složte. Vznikne základ na přání o velikosti 15 x 10,5 cm. 
Z kreslicího kartonu si vystřihněte 4 ks kolečka o průměru 8 cm, 1 kolečko 6 cm a jedno 
kolečko 4 cm. Na nejmenší kolečko namalujte pusu, oči a přilepte mrkev vystřiženou 
z oranžového kartonu. 
Na zadní stranu přání z venkovní i z vnitřní strany si pomocí průhledné lepicí kapky na 
scrapbooking přilepte dvě největší kolečka tak, aby na sebe přesně pasovala. Vznikne 
vám tak plocha, na kterou můžete uvniř přání napsat text a nikde nebude vidět lepidlo. 
Totéž udělejte na přední stranu přání. Na přední stranu pak nalepte s pomocí pěnových 
oboustranných čtverečků na sebe další části sněhuláka. Pěnové čtverečky dodají přání 
prostorový efekt. Papírový výřez vločky rozstříhejte na jednotlivé  „větvičky“ a domaluj-
te je černým fixem. 
Mezi jednotlivé vrstvy vlepte větvičky a stužku jako šálu a permanentním fixem můžete 
přímo na fólii dopsat text.

Průhledné přání

orientační cena 
materiálu/os.

12 Kč
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Materiál: 

•	 šablona vánoční hvězdy 20 x 30 cm ...............................................obj. č. 6698
•	 papír A4 hvězdičky červené 170 g  ..................................................obj. č. 7608
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Papíry
•	 quillingové pero ..............................................................................................obj. č. 4011300047
•	 hrot na embossing .........................................................................................obj. č. 4011300048
•	 tužka
•	 nůžky
 
Postup:

Podle plastové šablony obkreslete tužkou na karton obrys hvězdy a ve vnitřních hra-
nách si naznačte embossovacím perem rylku. Pro každou prostorovou dekoraci budete 
potřebovat 12 hvězd jedné velikosti. Hvězdy vystřihněte, vnitřní rylky lehce ohněte  
a vždy cípem slepte k další vystřihnuté a narylované hvězdě. Pokud chcete mít hvězdu 
zavěšenou v prostoru, před vlepením posledního dílu do něj udělejte uprostřed dírku  
a protáhněte stužku nebo silon, na který ještě můžete navléknout barevné nebo dřevě-
né korálky. 
Ze dvou archů A4 vyrobíte jednu hvězdu nejmenší velikosti.
Šablona obsahuje 3 velikosti hvězdy .

Prostorová vánoční hvězda

orientační cena 
materiálu/os. od

16 Kč
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Materiál: 

•	 dřevěný výřez hvězda osmicípá 12,5 cm ....................................obj. č. 10354
•	 dřevěný výřez hvězda osmicípá 20 cm.........................................obj. č. 10352
•	 dřevěný výřez vločka průměr 2,5 cm sada 5 ks ....................obj. č. 10258
•	 dřevěný výřez hvězdičky mix 2 g ......................................................obj. č. 10234
•	 tavná pistole malá .........................................................................................obj. č. 4070203017
•	 lýko 25 g červené ............................................................................................obj. č. 4070700098
•	 chvojí
•	 svíčku

Postup:

Hvězdu můžete přetřít akrylovou barvou nebo ponechat v přírodním provedení. 
Tavnou pistolí přilepte k základu svíčku, kolem které přivažte červené lýko na mašličku. 
Naaranžujte malé větvičky chvojí a část hvězdy ponechte volný, aby vynikly dekorativní 
průřezy. 
Nakonec přilepte na chvojí hvězdičky nebo dřevěné vločky opět v přírodní podobě 
nebo nazdobené glitry, akrylovou barvou s metalickým odstínem, glitrovým lepidlem 
apod. 

Přírodní svícen

orientační cena 
materiálu/os. od

40 Kč
malý

orientační cena 
materiálu/os. od

55 Kč
velký

Výřez hvězdy můžete 
také dozdobit rozetou 

ve tvaru vločky.
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Materiál: 

•	 polystyrenový věnec 17 cm ...................................................................obj. č. 4071500034
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Polystyren a vatové výrobky
•	 jutový motouz ...................................................................................................obj. č. 8011203006
•	 akrylová barva
 na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Barvy-Akryl
•	 glitrové lepidlo
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Lepidla a lepicí pásky
•	 dřevěný výřez hvězda modern velká plná ................................obj. č. 10044
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Dřevěné výřezy-Zima a Vánoce
•	 tavná pistole malá .........................................................................................obj. č. 4070203017

Postup:

Polystyrenový věnec omotejte jutovým provázkem a jednotlivé otočky veďte těsně 
vedle sebe. Nakonec ze zbytku provázku vytvořte poutko k zavěšení. Akrylovou barvou 
přetřete věnec. Barva překryje i případné mezírky, zpevní a sjednotí barevně celý zá-
klad. Na štětec si naneste trochu glitrového lepidla a jemně přetřete věnec. Lepidlo má 
průhledný základ, po zaschnutí zůstanou viditelné pouze lesklé glitry. Hvězdy modern 
natřete akrylovou barvou v různých odstínech modré a světle fialkové barvy a přilepte 
tavnou pistolí na věnec. 

Vánoční věnec na dveře

orientační cena 
materiálu/os. od

55 Kč
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Materiál: 

•	 šablona zimní krajina ..................................................................................obj. č. 6663
•	 80 g bílý kancelářský papír
•	 barevný karton A4, 160 g, tmavě modrý ...................................obj. č. 7021002033
•	 trojboké voskovky
 varianty na e-shopu v sekci Škola-Potřeby pro školáky-Voskovky
•	 šablona na Big Shot s nápisem Veselé Vánoce ......................obj. č. 2100400046
•	 výsekové strojky vločky
  varinaty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Výsekové strojky
•	 vyřezávací šablona pro Big Shot pás vloček ...........................obj. č. 2100400292
•	 noviny na podložení

Postup:

Na noviny si položte šablonu, přilepte ji kouskem lepicí pásky, aby se neposunovala  
a přes 80 g bílý kancelářský papír přejíždějte trojhrannými voskovkami v pruzích. 
Barvy můžete libovolně střídat. Čím více vrstev, tím bude papír hladší a lesklejší. Vždy 
podložte novinami, při této technice vrchní papír zobrazí i sebemenší reliéf podkladu. 
Můžete také pro větší efekt využít metalické odstíny, které nejlépe vyniknou na tmavém 
podkladu.
Získáte tak polotovar pro výrobu přání, PF, obrázků do pasparty, dárkového balicího 
papíru apod. Obrázek můžete s dětmi vybarvit, dozdobit nápisem a vločkami vyřeza-
nými z Big Shotu nebo vločkami z výsekových strojků a gelovým perem s metalickým 
odstínem.

Šablony nejen na textil

orientační cena 
materiálu/os.

10 Kč
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Materiál: 

•	 vlnitá lepenka A4, 260 g
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Papíry
•	 dřevěné lékařské špachtle malé ........................................................obj. č. 4030600167
•	 dřevěné lékařské špachtle ......................................................................obj. č. 4030600128
•	 razítka
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Razítka a podušky
•	 akrylové barvy
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Barvy-Akryl

Postup:

Z vlnité lepenky ustřihněte pruh 26–28 x 13–15 cm (podle velikosti dárku), přeložte na 
polovinu a v jedné polovině uprostřed vystřihněte nůžkami kolečko o průměru 5–7 cm. 
Dovnitř vložte dárek v celofánovém sáčku a nahoře vlnitou lepenku i s očkem z juty 
nebo ze saténové stužky sešijte sešívačkou. Přilepte špachtle tavnou pistolí do tvaru 
stříšky a z druhé strany překryjte sešití špachtlí. 
Dozdobte razítky, dřevěnými výřezy, výseky aj. 

Dárková taštička – ptačí budka
orientační cena 

materiálu/os. od

15 Kč
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Materiál: 

•	 dřevěný výřez kolečko prům. 14 cm...............................................obj. č. 10253
•	 barevný karton A4, 160 g, tmavě zelený ....................................obj. č. 7021002036
•	 barevný karton A4, 160 g, vínový ....................................................obj. č. 7021002049
•	 papír A4 puntík/proužek červený ....................................................obj. č. 7592
•	 pohyblivé oči k nalepení 12 mm ........................................................obj. č. 4071800032
•	 dřevěný výřez srdce klasik 5 cm ........................................................obj. č. 10233
•	 jutový motouz ...................................................................................................obj. č. 8011203006
•	 výsekový strojek Heyda, kolečko průměr 22 mm ..............obj. č. 4070300203
•	 lepidlo PVA ...........................................................................................................obj. č. 3100200057
 
Postup:

Dřevěné kolečko přiložte na proužkovaný karton, obkreslete a vystřihněte. Ze zeleného 
kartonu vystřihněte tři srdíčka cca 8 cm široké, jedno celé přilepte jako ocásek, další roz-
střihněte a vyrobte z nich ploutvičky. Na dřevěné kolečko přilepte ploutvičky, kolečko  
z proužkovaného papíru a oko.
Z jednobarevného vínového kartonu vysekněte kolečka, přehněte je na polovinu  
a přilepte na tělo rybičky jako šupinky. Nakonec přivažte očko z jutového provázku pro 
zavěšení a srdíčka, na která můžete napsat svá přání lihovým fixem.

Kapřík

orientační cena 
materiálu/os. od

35 Kč
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Materiál: 

•	 přání ...........................................................................................................................obj. č. 7060204009
•	 metalické vločky 100 ml
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Doplňky
•	 lepidlo na metalické vločky 50 ml ....................................................obj. č. 3100204138
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Doplňky
•	 oboustranný samolepicí papír ............................................................obj. č. 702102073
•	 výsekový strojek vysoké srdce ...........................................................obj. č. 4071700025
•	 karton červený puntík, 170 g, A4......................................................obj. č. 7596
•	 karton červené vločky, 170 g, A4 ......................................................obj. č. 7608
•	 vločky na archu.................................................................................................obj. č. 6117
•	 skleněný kalíšek ..............................................................................................obj. č. 8030600034

Postup:

Vločky opatrně vyloupněte z aršíku a přilepte na přání. Jako bonus dostanete šablonku 
ve tvaru sněhové vločky, kterou můžete několikrát použít. 
Lepidlo na metalické vločky naneste na houbičku a v tenké vrstvě natupujte přes 
papírovou šablonu na přání. Lepidlo nechte mírně zavadnout - pokud byste metalické 
vločky nanesli na čerstvé lepidlo, setřeli byste je i s lepidlem. U barevného podkladu to 
uvidíte lépe – lepidlo je po nanesení bílé, jakmile zaschne, zprůhlední. Po zprůhlednění 
lepidla vložte přání do plastové krabičky s metalickými vločkami, ty k zavadlému lepi-
dlu přilnou a kouskem houbičky pak setřete přebytečné kusy vloček zpět do krabičky. 
Okraj svícnu nazdobte s pomocí lepidla a vloček stejným způsobem. Srdíčko vysekně-
te výsekovým strojkem z oboustranného samolepicího papíru, odstraňte jednu krycí 
vrstvu a přilepte na svícen. Odstraňte druhou vrstvu a ponořte do krabičky s vločkami. 
Zbytek vloček setřete kouskem houbičky zpět do krabičky.

Přání a svícen zdobené metalickými vločkami

orientační cena 
materiálu/os. od

15 Kč
přání

orientační cena 
materiálu/os. od

20 Kč
svícen
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Materiál: 

•	 dřevěný výřez stromek do podstavce
  varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Dřevěné výřezy-Zima a vánoce
•	 dřevěný výřez univerzální stojan-malý .......................................obj. č. 10433
  varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Dřevěné výřezy-Zima a vánoce
•	 dřevěný výřez vločka 2,5 cm, sada 5 ks .......................................obj. č. 10258
•	 papíry s potiskem
 varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Papíry
•	 lepidlo PVA Tacky Glue 60 ml ...............................................................obj. č. 3100200057
•	 deko sníh Rayher jemný ...........................................................................obj. č. 9010400751

Postup:

Dřevěný výřez stromečku si položte na papír, obkreslete a vystřihněte. Lepidlem PVA 
přilepte na dřevěný výřez a kolem naneste po okrajích jemný dekorační sníh nebo 
okraje natónujte hnědou razítkovací poduškou. Nazdobený stromeček vložte do pod-
stavce a přilepte. Na podstavec můžete naaranžovat malé šišky, mech, natuženou gázu, 
drobné dřevěné výřezy či jiné dekorace.

Zimní krajinka na stojánku

orientační cena 
materiálu/os. od

28 Kč
stromek

orientační cena 
materiálu/os. od

100 Kč
krajinka
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Materiál: 

•	 papír A4 noty 80 g ..........................................................................................obj. č. 7599
•	 dřevěná kulička průměr 3 cm ...............................................................obj. č. 4071600795
•	 jutový motouz ...................................................................................................obj. č. 8011205015
•	 dřevěný výřez srdíčka sada 5 ks .........................................................obj. č. 10422
•	 lepidlo PVA ...........................................................................................................obj. č. 3100200057
 
Postup:

Z archu papíru si vystřihněte čtverec 21 x 21 cm a proužek 21 x 9 cm. Oba díly papíru 
naskládejte do harmoniky na cca 1 cm sklady. Větší díl bude tvořit tělo andílka, menší 
vytvoří křídla. Notový papír je skladem i v gramáži 80 g a dětem se bude lépe skládat 
než tužší karton. Obě harmoniky pak přeložte na polovinu a uprostřed je stáhněte 
kouskem jutového provázku. Provázek zavažte na uzlík. Zbytkem provázku protáhněte 
dřevěnou kuličku a provázek na konci svažte na uzlík tak, aby vzniklo očko k zavěšení.
Tělo andílka slepte uprostřed, aby se sukénka nerozevírala. Přilepte srdíčko, které andíl-
ka dozdobí a zároveň zakryje případné nedostatky v místě složení.

Andílek z notového papíru

orientační cena 
materiálu/os.

17 Kč



Big Shot
Big Shot je strojek s ručním pohonem  
(s klikou) na vyřezávání a embossování. 
Vyřezává a embossuje papír, látky, 
hliníkové fólie, korek, pěnovou gumu, 
kůži, plsť... Vše do max. šíře 15 cm 
(max. šíře průchodu strojem).

V našich prodejnách a v e-shopu 
najdete širokou nabídku příslušenství 
- embossovacích kapes, vyřezávacích 
šablon a vysokých nožů.

Přístroj vám v našich prodejnách rádi 
předvedeme.

Pořádáme také kurzy 
zaměřené na práci  
s Big Shotem  
akreditované  
Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy 
v rámci systému dalšího 
vzdělávání  
pedagogických  
pracovníků.  
Bližší informace na 
tel.: 724 216 492

3 450,-
cena s DPH

Cena pro školy a školská zařízení
doprava zdarma (cena na e-shopu 3750,-)
Obj. č. 4090900416

Aktuální nabídku naleznete na

www.optys.cz
v sekci Výtvarné potřeby

K Big Shotu obdržíte embossovací 

kapsu a malou vyřezávací šablonu 

ZDARMA

Pouze do vyprodání zásob!
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Zaregistrujte se www.optys.cz a získáte mnoho výhod:

•	sleva	na	školní	sortiment	až	25	%
•	sleva	na	výtvarný	sortiment	8	%
•	zdarma	poštovné	při	nákupu	nad	1	500	Kč	(vč.	DPH)
•	platba	na	fakturu
•	ucelený	sortiment	kancelářských,	školních	a	výtvarných	potřeb

Jak se zaregistrovat?
•	na	www.optys.cz
•	nebo	napište	na	e-mail:	skola@optys.cz
•	nebo	volejte	na	tel.:	+420	553 777 327,	+420	553 777 392

Při nákupu na maloobchodních prodejnách platí pouze slevové karty

Maloobchodní prodejny OPTYS

Opava
Masarykova tř. 341/36 
746 01 Opava
tel.:	+420	553	615	703
mobil:	+420	606	577	136 
e-mail:	prodejna.masarykova@optys.cz

Jablonec nad Nisou
Dolní nám. 651/4
466 01 Jablonec nad Nisou  
tel.:	+420	483	319	887
mobil:	+420	724	166	202 
e-mail:	jablonec@optys.cz

Bílovec
Slezské nám. 25/28
743 01 Bílovec
tel.:	+420	556	412	407 
fax:	+420	556	403	500
mobil:	+420	602	535	224 
e-mail:	bilovec@optys.cz

Havířov
Fibichova 227/21
736 01 Havířov
tel./fax:	+420	596	818	977
mobil:	+420	724	335	683 
e-mail:	havirov@optys.cz

Olomouc
Ostružnická 360/9
779 00 Olomouc
tel./fax:	+420	585	203	863
mobil:	+420	725	741	349 
e-mail:	olomouc@optys.cz

Nový Jičín
K Nemocnici 63
741 01 Nový Jičín
tel./fax:	+420	556	720	915
mobil:	+420	724	540	018 
e-mail:	novy.jicin@optys.cz


