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2. Z prvého prúta utvoríme kruh s

chceme venček mať.  Vytvarovaný prút zafixujeme 

Postupne obtáčame kruh ďalšími prútikmi. 

najhrubšej časti prúta. 

 

3. Vznikajúci venček si spevníme drôtikom aspoň na 3

Ďalšie prúty už budeme prepletať  pomedzi zapletené a

prútiky. Viac drôtikov nebude potrebných.

 

4. Odstávajúce, hrubé konce prútov postupne schovávame 

 

5. S obkrúcaním prútov pokračujeme, dokiaľ sa nám neminú 

a venček nebude hotový. Venček pletieme 

nazbieraných prútov, kým sú dobre ohybné a

Návod ako si vyrobiť veniec zNávod ako si vyrobiť veniec zNávod ako si vyrobiť veniec zNávod ako si vyrobiť veniec z    prútiaprútiaprútiaprútia

    Čo budeme potrebovať:

� nožík, záhradné alebo obyčajné n

� prútie alebo ohybné tenké konáriky

� akýkoľvek drôt alebo háčiky na ozdoby  

 

            Ako postupovať:

1. Prúty (aspoň 20ks) si najskôr očistíme od lístkov. 

prvého prúta utvoríme kruh s priemerom podľa toho, aký veľký 

chceme venček mať.  Vytvarovaný prút zafixujeme drôtikom. 

Postupne obtáčame kruh ďalšími prútikmi. Vždy začíname od 

Vznikajúci venček si spevníme drôtikom aspoň na 3

Ďalšie prúty už budeme prepletať  pomedzi zapletené a

prútiky. Viac drôtikov nebude potrebných. 

Odstávajúce, hrubé konce prútov postupne schovávame 

dovnútra prepletený

prikladať každý nový prút 

venčeka, aby hrubý koniec nebolo príliš 

vidieť. Rovnako tenké, odstávajúce končeky 

venčeka vpletieme dovnútra.

obkrúcaním prútov pokračujeme, dokiaľ sa nám neminú 

Venček pletieme z čerstvo 

prútov, kým sú dobre ohybné a nelámu sa.  

prútiaprútiaprútiaprútia    

Čo budeme potrebovať: 

nožík, záhradné alebo obyčajné nožnice  

prútie alebo ohybné tenké konáriky 

akýkoľvek drôt alebo háčiky na ozdoby    

Ako postupovať: 

Prúty (aspoň 20ks) si najskôr očistíme od lístkov.  

Vznikajúci venček si spevníme drôtikom aspoň na 3-4 miestach. 

Ďalšie prúty už budeme prepletať  pomedzi zapletené a spevnené 

Odstávajúce, hrubé konce prútov postupne schovávame 

ch prútov. Snažíme sa 

prikladať každý nový prút zo spodnej časti 

venčeka, aby hrubý koniec nebolo príliš 

Rovnako tenké, odstávajúce končeky 

venčeka vpletieme dovnútra. 


