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Co si připravit?

K bezpečí všech zúčastněných, prosím, nepoužívejte
skalpel! Pokud stříháte levou rukou, pořiďte si nůžky
pro leváky.

 
Na vybarvení obrázku

2

Pouze stránku 4. Je připravena k jednostrannému
tisku na papír klasického formátu A4 (skutečná
velikost – 100 %). Postačí černobílý tisk. 
Můžete tisknout na obyčejný kancelářský papír
(gramáž cca 80 g/m²), ale doporučuji malinko
pevnější papír – zhruba 120 g/m², aby se tolik
nemačkal.

Pevnější papír (zhruba 160–250 g/m²) formátu A4 jako
podklad, do kterého pak vložíme vystřižené šablony.

Na straně 3. Doporučuji také vytisknout, abyste při
tvoření nemuseli sledovat žádná rušivá zařízení.

Dostatečně poslouží malé tyčinkové („rtěnkové“). 
(Případně se dá také použít lepící roller nebo tenká
oboustranná lepicí páska.)

Ideálně papírovou, kterou můžete lehce odtrhnout
(maskovací páska nebo tzv. washi páska), ale
můžete použít i klasickou průhlednou.
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Položte peřinu tak, aby byl ohyb peřiny
opět přesně na ohybu postele. Peřinu
dejte tak vysoko, aby zakrývala i nos.
Pohlaďte ji, aby se přilepila.

1

4 Připravte si obě identické části
budoucího pohyblivého mechanismu
– vystřižené a přeložené podle
vyznačené přerušované čáry.

Obě součástky položte přesně na
vyznačená místa na obrázku
postele – viz obrázek níže:

2 Vystřihněte všechny části a poté je
všechny přeložte podle vyznačených
přerušovaných čar. Všechny ohyby
zopakujte i na opačnou stranu, aby
byl papír ohebný v obou směrech.
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Vybarvěte peřinu 
a obrázek s postýlkou.

Barevný karton přeložte na půl. Rozevřete
ho a doprostřed nalepte vystřiženou,
vybarvenou a přeloženou šablonu s postelí.
(Lepidlo nanášejte jen po stranách
obrázku, co nejdál od středového ohybu.)

Obě součástky přilepte na spodním
okraji lepicí páskou. Nemusí to být
nijak úhledně, mechanismus pak
pod peřinou nebude vidět.

Pod horní okraje součástek vlepte
lepicí pásku lepivou stranou vzhůru,
aby čouhala a mohla se na ni
následně přilepit peřina.

8 Pokuste se pomalu zavírat karton. 
Peřina by se měla nadzvedávat a
posouvat směrem dolů. Poprvé jí 
možná budete muset trochu pomoct. 
Až zavřete karton, opět pohlaďte, 
aby vše ulehlo správně. 

Ohyby kartonu i postele musí být
přesně na sobě.! Jen dbejte na to, aby součástky

opravdu ležely na vyznačených
místech.

!
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