
Kurzy plstění

s  Veronikou Vodičkovou

Pokud máte zájem o některý z  nabízených kursů

kontaktujte lektora Veroniku Vodičkovou

+420.605487055 /vodickovi@mavlnka.cz

Tento kurs je určen pro začátečníky i   mírně

pokročilé, dospělé i   děti od deseti let.

Budeme se věnovat suchému plstění, ale je

možné, že na drobné doplňky použi jeme

i   plstění mokré. Na začátku si promyslíme,

jak by víla a skřítek měli vypadat, případně si

je nakreslíme. Budeme postupovat společně

krok za krokem nejprve  s   vílou a pak se

skřítkem, který bude mít i   nožičky.

Postavičky využi j í děti při hře anebo jako

dekoraci na stolek ročních dob. S  sebou si

můžete vzít pastelky.

Délka kursu je cca 3h. Cena celkem je 4000,-

plus cesta (dle vzdálenosti k  vám) ,

maximální počet účastníků je 1 5. V  ceně

kursu je materiál včetně molitanové

podložky a filcovací jehly, která vám

zůstane.

Květinová víla

a  skřítek



Kurzy plstění

s  Veronikou Vodičkovou

Pokud máte zájem o některý z  nabízených kursů

kontaktujte lektora Veroniku Vodičkovou

+420.605487055 /vodickovi@mavlnka.cz

Tento kurs je určen pro začátečníky i mírně

pokročilé, dospělé i děti od deseti let.

Ponoříme se do jemnosti a barev hebkého

ovčího rouna, plstit budeme plstící jehlou

na molitanové podložce. Společně si krok za

krokem vytvoříme závěsného anděla či vílu.

Délka kursu je 2- 3h. Cena celkem je 4000,-

plus cesta (dle vzdálenosti k  vám) ,

maximální počet účastníků je 1 5. V  ceně

kursu je materiál včetně molitanové

podložky a filcovací jehly, která vám

zůstane.

Závěsná

květinová víla

nebo anděl



Kurzy plstění

s  Veronikou Vodičkovou

Pokud máte zájem o některý z  nabízených kursů

kontaktujte lektora Veroniku Vodičkovou

+420.605487055 /vodickovi@mavlnka.cz

Tento kurs je určen pro začátečníky i mírně

pokročilé, dospělé i děti od deseti let. uděláme

si návrh obrázku (na papír). Můžete si přinést

obrázek pro inspiraci. Plstit budeme na tenký

filc. Na něj budeme klást ovčí rouno a

zapíchávat je do podkladu. Takto lze docílit

překvapivého prolínání barev. Obrázek

můžeme oživit našitím skleněných korálků.

Hotový obrázekmůžeme podšít druhým filcem

anebo podlepit kartonem. Pro zájemce můžeme

vyrobit na konkrétníobrázek rámeček.

S  sebou si prosím vezměte pevný karton (A4),

pokud si budete chtít obrázek podlepit anebo

šití, pokud si obrázek budete podšívat, dále

nůžky a pastelky.

Délka kursu je cca 3h. Cena celkem je 4000,-

plus cesta (dle vzdálenosti k  vám), maximální

počet účastníků je 15. V  ceně kursu je materiál

včetně molitanové podložky a filcovací jehly,

která vám zůstane.

Vrstvený obrázek



Kurzy plstění

s  Veronikou Vodičkovou

Pokud máte zájem o některý z  nabízených kursů

kontaktujte lektora Veroniku Vodičkovou

+420.605487055 /vodickovi@mavlnka.cz

Kurs je určený pro úplné začátečníky.

Budeme pracovat jak s  fi lcovací jehlou

(suché plstění) , tak s  vodou a mýdlem (mokré

plstění) . Vyrobíme si květ do vlasů nebo květ

jako brož, vyzkoušíme si uplstit korálky a

náramek. Tento kurs je vhodný i pro školní

děti, maminky mohou vzít i menší děti, které

v  mýdlové pěně j i stě uplstí nějaký skvost.

S  sebou si můžete vzít zástěru a ručník na

ruce.

Délka kursu je 2- 3h. Cena celkem je 4000,-

plus cesta (dle vzdálenosti k  vám) ,

maximální počet účastníků je 1 5. V  ceně

kursu je materiál (rouno, korálky,

komponenty) a filcovací jehla.

Filcované ozdoby,
květiny do vlasů,
brož, korálky či
náramek



Kurzy plstění

s  Veronikou Vodičkovou

Pokud máte zájem o některý z  nabízených kursů

kontaktujte lektora Veroniku Vodičkovou

+420.605487055 /vodickovi@mavlnka.cz

Kurs je určen pro ty, kteří chtějí vytvořit

něco krásného pro nejmenší děti. Mobile se

hodí pro miminka nad postýlku, ale udělá

radost i dětem ve školce pro jej ich chvíle

odpočinku. Kurs je vhodný pro úplné

začátečníky, dospělé i šikovné děti od deseti

let. Budeme používat techniku suchého

plstění, kdy se vlna zpevňuje zapícháváním

filcovací jehly. Na této práci je krásné jemně

duhové ladění barev. Motýlky (andílky)

oživíme třpytem skleněných korálků.

S  sebou si prosím vezměte plátěnou či

igelitovou tašku, příp. balící papír, abyste měli

v  čem jemný výrobek odnést. Případně si

vezměte nůžky a jehlu s  větším ouškem.

Délka kursu je 2- 3h. Cena celkem je 4000,-

plus cesta (dle vzdálenosti k  vám), maximální

počet účastníků je 1 5. V  ceně kursu je materiál

(rouno, korálky, pedig) a filcovací jehla.

Motýlci / andílci,
závěsné mobile



Kurzy plstění

s  Veronikou Vodičkovou

Pokud máte zájem o některý z  nabízených kursů

kontaktujte lektora Veroniku Vodičkovou

+420.605487055 /vodickovi@mavlnka.cz

Kurs nabízím tématicky v  předvánočním

čase. Tento kurs je určen pro začátečníky i

mírně pokročilé, dospělé i děti od deseti let.

Budeme se věnovat suchému plstění,

případně i plstění mokrému, při výrobě

plášťů. Společně si krok za krokem uplstíme

Mari i , Josefa a Jezulátko.

S  sebou si můžete přinést půlku skořápky

většího vlašského ořechu (pro Ježíška) a

nůžky.

Délka kursu je cca 3- 3,5h. Cena celkem je

4000,- plus cesta (dle vzdálenosti k  vám) ,

maximální počet účastníků je 1 5. V  ceně

kursu je materiál a filcovací jehla.

V  případě zájmu lze tento kurs rozšířit na

pokračovací kursy, kde si můžeme vyrobit

oslíka, volka, pastýře s  ovečkami, tři krále a

další postavy k  Betlému. Záleží na domluvě a

časových možnostech.

Josef s  Marií a
Ježíškem -Betlémek




