
1.  K zabalení dárku potřebujeme: papírové krajkové 
podložky, balicí papír, lepidlo, stuhu, nůžky 
a děrovačku. Papírové krajkové podložky zakoupíme 
v supermarketech nebo papírnictvích. 

2.  Dárek zabalíme do balicího papíru. Kulatou krajkovou 
podložku přeložíme na čtvrtinu a vytvoříme „vějíř“.  
Do rohu uděláme děrovačkou díru. Vzniklou dírkou 
protáhneme stuhu a uvážeme na dárek. 

3.  Papírové krajkové podložky položíme na dárek 
zabalený do balicího papíru a přilepíme na vrchní 
stranu krabičky lepidlem. 

Krajkový dárek

TIP: Dárky balíme 
do tmavších odstínů 
jednobarevných balících 
papírů, aby papírové krajky 
vynikly. Můžeme kombinovat 
i více barevných odstínů. 

Návod si můžete vystřihnout na velikost A5 a vložit do našeho šanonu.





1.  K vytvoření vlastní krabičky potřebujeme: tvrdší 
karton, šablonu krabičky, nůžky, pravítko, tužku, 
a stužku na konečné převázání krabičky.

2.  Šablonu vytiskneme a vystřihneme. Poté ji obkreslíme 
na tvrdší karton, ze kterého chceme tvořit krabičku. 
Vystřihneme z kartonu základ krabičky – základna 
je uprostřed, na každé straně dvojnásobek výšky 
stěny a na krajích kratší stěny. Spodní část krabičky 
vytvoříme ohýbáním stěn podle šrafovaných čar na 
šabloně. 

3.  Víčko vytvoříme obdobně, základna ovšem musí být 
o 2 mm na šířku i výšku větší. Víčko tak bude o trochu 
větší než spodní část krabičky a půjde na spodní část 
lehce přiklopit.

Dárkové krabičky

TIP: Vnitřní stěny můžeme 
po přehnutí také přilepit, 
aby ještě lépe držely. 
Hotové krabičky můžeme 
dozdobit stuhami.

Návod si můžete vystřihnout na velikost A5 a vložit do našeho šanonu.





1.  Na zabalení dárku budeme potřebovat: papírový 
sáček, šídlo nebo větší špendlík, pravítko, tužku, 
nůžky, barevnou bavlnku, jehlu, děrovačku, stužku, 
slaměnou ozdobu.  

2.  Papírový sáček přehneme. Vyznačíme si pomocí 
pravítka a tužky body, které chceme propichovat 
(např. každý 0,5 cm si ve dvou řadách uděláme na 
sáčku tečku). 
Poté sáček ve vyznačených bodech propícháme 
šídlem nebo větším špendlíkem. 

3.  Do sáčku vložíme dárek. Bavlnkou prošijeme okraj 
sáčku křížovým stehem.  Volný okraj procvakneme 
děrovačkou.  Dírkou provlékneme stužku nebo 
barevný provázek a přivážeme slaměnou ozdobu.  

Prošívané sáčky

TIP: Tento způsob balení 
se nejlépe hodí pro drobné 
dárky. Na místo slaměných 
ozdob můžeme na sáček 
zavěsit např. vánoční 
formičku na vykrajování nebo 
doma upečený perníček, 
do kterého před upečením 
uděláme dírku.

Návod si můžete vystřihnout na velikost A5 a vložit do našeho šanonu.





1.  K ozdobení jednoduché krabičky nebo balíčku 
potřebujeme: balicí papír, různě široké barevné stuhy, 
špendlíky, nůžky, lepidlo na textil.

2.  Dárek zabalíme do balicího papíru. Stuhy naměříme 
a nastříháme je tak dlouhé, aby byly přibližně 1–2 cm 
delší než obvod krabičky. Kolem dárku obtočíme 
první stuhu a na spodní straně sešpendlíme. Poté 
obtočíme kolmo druhou stuhu a opět sešpendlíme. 

3.  Postupně přidáváme další stuhy a proplétáme je mezi 
s sebou. Nakonec postupně vytahujeme špendlíky, 
konce stužek slepíme lepidlem na textil a na chvíli 
zatížíme.

Dárek se stužkami

TIP: Nejlépe vyniknou stužky 
na jednobarevném balicím 
papíru.

Návod si můžete vystřihnout na velikost A5 a vložit do našeho šanonu.




