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Pěkný den Vám všem :-)
Dovolte mi, abych Vám představila svůj
katalog ručních prací, podle kterého si
můţete vybrat a zakoupit některý z mých
výrobků.
Fotky jsou pouze ukázkou mé tvorby.
Budete-li mít zájem o nějaký výrobek podle
vlastních představ, neváhejte a řekněte si!
V rámci moţností se Vám pokusím vyjít
maximálně vstříc.
Pokud se Vám bude jakékoliv zboţí líbit,
stačí říci, napsat či zavolat a dohodneme se
na podrobnostech.
Budu moc ráda, kdyţ Vám nebo Vašim
blízkým udělají mé ruční práce radost :-)
Štěpánka

PLETENÍ Z PAPÍRU
Všechny košíky i další výrobky jsou
pletené z papírových ruliček, ručně natřené
a nalakované. U výrobků, které přicházejí do
styku s potravinami, je samozřejmě pouţita
zdravotně nezávadná barva a lak.
Mohou se otírat
vlhkým hadříkem,
nesmějí však přijít do
přímého styku s vodou!
Některé košíky lze prakticky vyuţít,
jiné výrobky slouţí jako pěkná dekorace.
Rozměry udané
u výrobků jsou vţdy
orientační.
Jedná se o ruční
práci, tudíţ kaţdý
výrobek je originál.

Máte-li zájem o košíček či cokoliv
jiného podle vlastních představ (odlišná
velikost, barva, dekorace,…), obraťte se
klidně na mě a pokusíme se společně skloubit
Vaše přání a mé tvůrčí moţnosti :-)

PODKOVIČKA

SRDÍČKO

Popis:
Drobný symbolický dáreček pro štěstí, který se
hodí v kaţdé roční době.
Podkovička je zdobená mašličkou nebo kytičkou,
s poutkem na zavěšení.

Popis:
Jemné a něţné, potěší kaţdého, kdo má srdce
dokořán…

Rozměry:
šířka: 9 cm
výška: 11 cm
Cena: 50 Kč

Rozměry:
šířka: 15 cm
výška: 13 cm
Cena: 80 Kč

KOŠÍK ČTVERCOVÝ
S PROPLETENOU MAŠLÍ

KOŠÍČEK ČTVERCOVÝ
S OZDOBNÝM DNEM

Popis:
Naplňte jej čímkoliv, co Vás právě napadne :-)
Čtvercový košík zdobený propletenou mašlí
libovolné barvy.

Popis:
Dno košíčku přímo vybízí jej umístit do kuchyně,
která se tak stane ještě krásnější.
Tvoří zajímavý komplet s podobným košíčkem nebo
s obrázkem vyrobeným ubrouskovou technikou.

Rozměry:
20 x 20 x 9 cm
Cena: 125 Kč

Rozměry:
16 x 16 x 7 cm
Cena: 90 Kč

OŠATKA

PODNOS OVÁLNÝ

Popis:
Vloţte do ní pečivo, ovoce, na Velikonoce vajíčka,…
zkrátka co se Vám bude hodit.
Ošatka s různě dekorovaným dnem podle přání.

Popis:
Podnos oválného tvaru určený k praktickému i
dekorativnímu vyuţití.
Dno můţe být různě zdobené, po stranách je
podnos vyvýšený, s otvory pro drţení.

Rozměry:
horní průměr: 24 cm
průměr dna: 16 cm
výška: 8 cm
Cena: 130 Kč

Rozměry:
26 x 19 x 6-8 cm
Cena: 130 Kč

VĚNEČEK

VĚNEC

Popis:
I velmi malý byteček ozdobí tento věneček :-)
Drobná dekorace, která zútulní jakékoliv Vámi
vybrané místečko.

Popis:
Vypadá moc pěkně zavěšený na vstupních dveřích.
Kdykoliv se budete vracet domů, jistě Vás potěší…
Věnec je samozřejmě moţné zhotovit v libovolné
velikosti i tloušťce a různě zdobený podle přání.

Rozměry:
vnější průměr: 14 cm
vnitřní průměr: 10 cm
Cena: 65 Kč

Rozměry:
vnější průměr: 21 cm
vnitřní průměr: 14 cm
Cena: 125 Kč

VÁZA ŠIROKÁ

VÁZA KROUCENÁ

Popis:
Uvnitř vázy je skleněná nádoba, do které lze nalít
vodu a vázičku tak vyuţít k jakékoliv květinové
výzdobě. Nejlépe se v ní vyjímá širší puget květin.
Vázy je moţné zhotovit ve
dvou velikostech a i kdyţ
jsou třeba zrovn a prázdné,
vypadají vedle sebe, malá a
velká, moc pěkně.

Popis:
Pěkná květina se v nové vázičce rázem stane ještě
krásnější.
Váza pletená technikou krouceného pletení se
skleněnou nádobou uvnitř.

Rozměry (malá/velká váza):
horní průměr skleněné nádoby: 6 cm/7 cm
průměr: 10 cm/12 cm
výška: 14 cm/18 cm
Cena: 95 Kč/135 Kč

Rozměry:
průměr: 8 cm
výška: 23 cm
horní průměr skleněné nádoby: 3,5 cm
Cena: 120 Kč

KOŠÍK NA PAPÍROVÉ
KUCHYŇSKÉ UTĚRKY

Popis:
Papírové utěrky budete mít uţ vţdy pěkně po ruce.
Košíček slouţí zároveň i jako zajímavá dekorace
např. na kuchyňské lince.
Rozměry:
horní průměr: 11 cm
výška: 13 cm
Cena: 90 Kč

DÓZA NA POTRAVINY

Popis:
Dóza se skleněnou nádobou uvnitř a se šroubovacím
víčkem má v domácnosti široké vyuţití. Skvěle se
hodí např. na kávu, cukr,…
Provedení ve dvou velikostech a s různě barevnými
uzávěry.
Rozměry (malá/velká dóza):
průměr dna: 10 cm/12 cm
výška: 14 cm/18 cm
Cena: 90 Kč/125 Kč

TUŽKOVNÍK

Popis:
Líbím se hlavně dětem, slouţím jako zásobník na
tuţky, fixy, pastelky,…
I dospělí však ocení, kdyţ mají propisky pěkně při ruce.
Jsem šikovnou ozdobou psacích stolů.

JEZEVČÍK „BRUMÍK“

Popis:
I obyčejnou 0,5 l láhev alkoholu můţete darovat
originálně zabalenou - rafinovaně ukrytou v tělíčku
jezevčíka.

Rozměry:
průměr: 10 cm
výška: 10 cm

Rozměry:
délka těla bez ocasu: 31 cm
výška (i s ušima): 35 cm
vnitřní průměr těla: 7,5 cm

Cena: 65 Kč

Cena: 450 Kč

ZVONEČEK

KOŠÍK VE TVARU SRDCE

Popis:
Na Vánoce, na jaro nebo zkrátka jen tak. Zvoneček
pro radost potěší vţdy a kaţdého.

Popis:
Košíček na drobnůstky v netradičním tvaru potěší
nejednu romantickou duši.

Rozměry:
dolní průměr: 8 cm
výška: 8 cm

Rozměry:
22 cm x 18 cm
výška: 5 cm

Cena: 50 Kč

Cena: 95 Kč

JEHELNÍČEK

KOŠÍČEK OVÁLNÝ

Popis:
Jehelníček jistě uvítá kaţdá hospodyňka, která
šije či zašívá.
Špendlíky i jehly Vám dobře ohlídá :-)
Uvnitř naplněný molitanem, shora potaţený látkou
nejrůznější barvy.

Popis:
Připomínám tvarem lodičku, ale po vodě mě
nepouštějte! Můţete mě spíš nakrmit sáčkem
bonbónků.
Potěším kaţdého, kdo má mlsný jazýček.

Rozměry:
průměr: 9 cm
výška: 9 cm
Cena: 65 Kč

Rozměry:
16 x 11 x 7 cm
Cena: 60 Kč

VAJÍČKO

Popis:
Vajíčka přece nemusí leţet jen v ošatce!
Tvar vajíčka připomíná velikonoční věnec určený
k zavěšení na zeď.
Rozměry:
šířka: 15 cm
výška: 18 cm
Cena: 75 Kč

HÁČKOVÁNÍ
Výrobky jsou háčkované nejčastěji z
přízí kordonet a perlovka, většina z nich je i
naškrobená, takţe pěkně drţí tvar.

Háčkované drobnůstky je samozřejmě
moţné zhotovit v jakýchkoliv barvách podle
Vašeho přání.

HÁČKOVANÁ VLOČKA

HÁČKOVANÝ ZVONEČEK

č.: 1-4

Popis:
Jemně vyhlíţející vločky nádherně ozdobí
jehličnaté větvičky i celý vánoční stromeček.
Nejen sněhobílé, ale v jakékoliv barvě a dvanácti
různých motivech.
Rozměry a materiál:
průměr: 7 aţ 11 cm
příze: perlovka

Popis:
Něţné sněhobílé zvonečky s barevnými okraji,
mašličkou a korálkem jsou překrásnou součástí
vánoční výzdoby.
Moţno sladit do jakýchkoliv barev, včetně
melírovaných.
Rozměry a materiál:
výška: 3,5 cm
příze: perlovka

Cena: od 25 Kč

č.: 5-8
(12 ks – 300 Kč, 6 ks – 160 Kč, 1 ks – 30 Kč)

č.: 9-12

Cena: od 30 Kč
(10 ks – 300 Kč,
5 ks – 160 Kč,
1 ks – 35 Kč)

HÁČKOVANÝ ANDĚLÍČEK

HÁČKOVANÝ KLOBOUČEK

Popis:
Nezapomeňte na andělíčka stráţníčka, který Vás
bude opatrovat v nejkrásnější roční době, době
Adventu a Vánoc.
Andělíček v libovolné barvě, na postavení či
s poutkem na zavěšení.

Popis:
Nevěřili byste, jak krásně vyniká tento klobouček
např. u zrcadla.

Rozměry a materiál:
výška: 7 cm
příze: kordonet
Cena: 50 Kč

Rozměry a materiál:
vnější průměr: 24 cm
průměr vnitřku: 14 cm
příze: kordonet
Cena: 200 Kč

OSTATNÍ VÝROBKY

ZVONEČEK Z KVĚTINÁČKU

HVĚZDIČKA Z ČAJOVÝCH SÁČKŮ

Popis:
Zvoneček z natřeného a nalakovaného květináčku,
zdobený
ubrouskem,
mašličkou a korálkem.
Zvoneček
je
moţné
zhotovit
v libovolné
velikosti,
barvě
a
s různým motivem.

Popis:
Zápich do květináče nebo raději ozdobička se
střapcem na zavěšení?
Hvězdička
zhotovená
z obalů
od
čajíčků
v nekonečném mnoţství barev.

Rozměry (malý/střední/velký zvoneček):
dolní průměr: 4,5 cm/5,5 cm/7 cm
horní průměr: 2,5 cm/3 cm/4 cm
výška: 4 cm/5 cm/6 cm

Cena: 45 Kč

Ceny:
malý: 40 Kč
střední: 50 Kč
velký: 60 Kč

Rozměry:
průměr: 11 cm

KOULE KUSUDAMA

STROMEČEK KUSUDAMA

Popis:
Kusudama – koule sloţená z papíru. Technika
pocházející z Japonska z 11. století.
Svému majiteli prý přináší štěstí, pomáhá zahánět
zlé duchy a upravuje okolní energii v místnosti.
Kusudama je krásnou dekorací do bytu.
Můţe být zavěšená např.
na okně nebo z lustru
uprostřed místnosti.
Poskládat ji lze ve zcela
libovolných
barevných
kombinacích.

Popis:
Stromeček je zasazen a ozdoben v květináčku
pleteném z papírových ruliček. Korunu stromku
tvoří 72 papírových dílků a 648 skladů zhotovených
technikou kusudama.
Stromeček rozkvete ve Vámi oblíbených barvách, a
stane se tak celoroční ozdobou Vašeho bytu.

Rozměry:
průměr: 12 cm
Cena: 100 Kč

Rozměry:
průměr: 10 cm
Cena: 150 Kč

OBRÁZEK

PATCHWORKOVÉ VAJÍČKO

Popis:
Kuchyňské motivy, bylinky, kytičky,…
Na kaţdé místo se zkrátka hodí jiný obrázek, ale
prázdný kousek zdi pěkně ozdobí vţdy a všude.

Popis:
Veselé, barevné a přitom zaručeně nerozbitné!
To je patchworkové vajíčko, zhotovené na
polystyrenovém základu, potaţené látkou a
zdobené mašličkou.

Rozměry:
velikost: 17 x 17 cm
Cena: 80 Kč

Rozměry:
velikost: 5 cm
Cena: 30 Kč

VAJÍČKO Z PAPÍRKŮ

VAJÍČKO Z BAVLNEK

Popis:
Netradiční vajíčko vhodné jako zápich do
velikonočních dekorací nebo do květináče, v široké
škále barevných kombinací.
Plastové vajíčko poseté spoustou barevných
stočených papírků.

Popis:
Pruhy a prouţky nikdy neomrzí!
Nerozbitné plastové vajíčko celé polepené tenkou
ţíhanou bavlnkou jakékoliv barvy.
Zdobené mašlí, s poutkem na zavěšení.

Rozměry:
velikost: 5 cm
Cena: 45 Kč

Rozměry:
velikost: 5 cm
Cena: 39 Kč

