vyrob si
z KŮŽE...

náramek ¶ váček ¶ placku ¶ náhrdelník ¶ pouzdro na nůž
kapsičku na krk ¶ popruh na kytaru ¶ turbánek ¶ klíčenku
opasek ¶ znak ¶ koženou nášivku ¶ dárek
...cokoliv tě napadne

PRO KOHO?

kde a kdy?

skauty, skautky, rovery, vedoucí,
vlčata, světlušky i rodiče

Na skautském srubu, Milénova 16 v klubovně Vlčat.

Podmínka: musíš umět přišít knoflík,
ukrojit krajíc chleba a zatlouct hřebík.

Zatím v úterky 13. 11., 27. 11. a 18. 12. od 17:30.
Případné další termíny záleží na domluvě.

Co za to?

POZOR!

Cena se odvíjí od toho, co budeš chtít dělat.
Jeden dm2 (čtverec o rozměrech 10 * 10 cm) kůže stojí
podle kvality 20 - 25 Kč. Vlastní turbánek nebo nášivka
tě tak vyjde kolem 10 korun, náramek kolem 20 a třeba
pouzdro na nůž kolem stovky.
Cena dalších věcí (např. spona na opasek), záleží na
tom, za kolik se prodává běžně v obchodě.

Není možné přijít bez přihlášení,
kapacita je omezená (místo,
nástroje, ...).
Více informací a přihlášení
najdeš na další stránce tohoto
dokumentu.

vyrob si z KŮŽE...
Ahoj,
pokud tě baví vyrábění věcí, máš nyní možnost si zkusit vyrobit z kůže nějaký ozdobný či praktický
předmět. Jak na to si ukážeme na několika úterních schůzkách, které budou probíhat na srubu
v předvánoční době.

Co se bude dělat
Můžeš si zkusit vyrobit jakýkoliv předmět z hovězí kůže podobnou technikou, jako si dřív vsé předměty
vyráběli indiáni nebo jakou se už od dob divokého západu dělají věci jako sedla, opasky, holstery nebo
obaly na naprosto cokoliv.
Materiálem je hovězí kůže, která je silná 2 - 3 milimetry (podle toho, co budeš chtít vyrábět). Kůže je
úžasný materiál, který se dá tvarovat podle různých předmětů, dá se z ní šít a v neposlední řadě se do
ní dají vytlačovat speciálními razidly či vypalovat různé obrazce. Kombinací těchto technik pak vznikají předměty, které mohou být velmi užitečné, pěkné a ještě na ně můžeš být hrdý/á, jelikož jsou tvoje
práce.
My samozřejmě nebudeme vyrábět sedla, ale jednodušší věci, jako náramky, nášivky, kapsičky, netradiční turbánky a ti odvážnější si mohou troufnout na věci, jako obaly na nůž nebo třeba pásek
na kytaru. Níž v tomto dokumentu najdeš pár obrázků pro inspiraci, co je možné si vyrobit.
Ještě se hodí říct, že pro práci s kůží je potřeba hodně zručnosti. Proto je podmínkou, abys uměl/a
přišít alespoň knoflík včetně navlečení niti na jehlu (ideálně sešít dva kusy látky), zatlouct hřebík
a ukrojit krajíc chleba.

Kolik času to zabere
Počítej s tím, že pokud si vybereš složitější věc, za jednu schůzku ji nestihneš udělat. Náramek nebo
turbánek zvládneš za den, na takové pouzdro na nůž počítej minimálně se třemi schůzkami a ještě
nějakou tou prací doma.

Co za to
Výchozím materiálem pro výrobu je kůže, která se prodává za 20 - 25 Kč za decimetr čtvereční - čtverec
10 * 10 centimetrů. Cenu spočítáme tak, že podle výžezu kůže, který budeš potřebovat, nakreslíme
obdélník a potom změříme jeho strany. Tím dostaneme plochu a také cenu. Další peníze mohou stát
ještě doplňky, jako třeba ozdobné knoflíky, druky, barevné kožené pásky an obšívku nebo spona na
opasek. Informace o tom, co budeš potřebovat k výrobě a kolik to bude celkově stát peněz, dostaneš
po přihlášení e-mailem od Tora.

Přihlašování
Pokud se budeš chtít zúčastnit, je potřeba se přihlásit na odkazu pod tímto odstavcem. Proč? Máme
omezený počet nástrojů a hlavně před vlastní tvorbou bude třeba nakoupit dodatečné věci, co budeš
potřebovat. Jejich seznam a cenu určimíe právě podle toho, co budeš chtít dělat.

>>> elektronická přihláška ZDE <<<
(https://goo.gl/forms/G8JLc5JSmOQTiPKT2)

Víc informací
Pokud chceš získat víc informací, napiš Torovi na tor@skaut.cz.

Inspirace
Následující obrázky můžeš použít jako inspiraci, co všechno se dá z kůže udělat.

