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MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Nádherný šál, ur it  je po n jaké prapraprababi ce, škoda jen, že barvy jsou již vybledlé a že se na šálu 
podepsal as i místní hlodavci. Ale zkusím jej napodobit. To zvládnu pomocí hedvábného šálu a barvi ek na hedvábí.

Motivace:

Hedvábí, barvy na hedvábí + kontura, fantomová tužka, št tce, d ev ný ráme ek pro starší d ti, 
nepropustná podložka, žehli ka pro zažehlení hotového výrobku.

K tomuto metodickému listu pat í pracovní list U3A, ve kterém je popsán jednoduchý postup malování na hedvábí.

Pot eby:

Zakoupíme hedvábí:

pro mladší d ti (6. t ída) koupíme hedvábný šátek bu  zcela bez p edlohy nebo s již p edkreslenou p edlohou, pro 
starší d ti m že být p edloha složit jší tj. menší vybarvovací dílky, isté hedvábné šály nebo nap . kravaty i dle 
 nancí t eba hedvábné šaty. Zakoupit se dají také hedvábné obrázky napnuté již v ráme cích.

1. AKVARELOVÁ TECHNIKA

Barva se na hedvábí rozpíjí podobn  jako na papí e do vlhkého podkladu. Technika, kterou používáme, se tedy 
jmenuje stejn  jako na papí e — ARVAREL.  

Tato technika je vhodná pro d ti od 6. t ídy.

Nejprve celý hedvábný šátek namo íme a položíme jej na igelit (m žeme jej rozprost ít nebo jen zmuchlaný položit), 
do barvy namo íme št tec a potom nanášíme jednu barvu po druhé, anebo jen tak na hedvábí cákáme. Povede se 
všem! Nikdy nevíte, co vznikne. Nechte uschnout ve tvaru, v jakém jste na n j malovali. Po uschnutí zažehlíme.

2. KONTUROVACÍ TECHNIKA

Pokud nechceme, aby se barva rozpíjela nekontrolovan , stavíme jí „bariéry“ – kreslíme na hedvábí KONTURU 
konturovacími barvami. Nakreslíme t eba list a barva se rozpije jen ve tvaru listu. Pozor na to, aby nikde nevznikla 
žádná mezera v kontu e, protože barva si najde i tu nejmenší skulinu a „ute e“.

Pokud budete používat konturovací tužku, prodlouží se tím i as práce, protože konturovací tužka musí schnout cca 
2 hodiny.

Napn te hedvábí do ráme ku a oby ejnou tužkou (pokud budete malovat ernou konturou) nebo fantomovou tužkou 
obkreslete na hedvábí požadovaný motiv. Bude se vám lépe pracovat, pokud vzor p iložíte z lícové strany (p ilepíte 
papírovou lepící páskou, která se používá p i malování). Pohodln  pak motiv obkreslíte na rubovou stranu hedvábí. 
Jakmile máte obrys nakreslený, odstra te vzor a všechny linie dob e obtáhn te konturou. Vždy tvo te uzav ené plochy.

Fantomová tužka cca za 2 hodiny zmizí! Pokud jste nestihli vše vybarvit, musíte obrysy namalovat znova. Technika 
pro d ti ze 7. a 8. t íd.

3. SOLNÁ TECHNIKA

Pokud na vlhkou barevnou plochu nasypeme s l (kuchy skou nebo mo skou), ta jakoby barvu vysaje a vzniknou 
zajímavé efekty. Ponechte d kladn  uschnout a pak odstra te s l z látky.

Tip: pokud chcete mít „popraskanou“ pouze ást obrázku, tak nechte nejprve barvu uschnout a pak navlh ete pouze 
tu ást, kterou budete solit.

Tato technika je velmi jednoduchá i pro za áte níky a je velmi efektní.

Výše uvedené t i techniky se mohou vzájemn  kombinovat a použít na jedné práci vedle sebe.

Provedení:

as p ípravy

30 minut

as realizace

60 minut

Prostor

kdekoliv

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

1–15

V ková kategorie

12–14 let

Rozvoj t chto kompetencí: komunikativní, pracovní, sociální a personální, k u ení.

Poznat práci s hedvábím, pochopit míchání barev, rozvíjení abstraktního vnímání.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

Tipy:
• nezapome te, že po zaschnutí se musí celé dílo za  xovat žehli kou!
• pokud byste cht li kupovat hedvábí v metráži a ušet it, je velmi t žké ust ihnout hedvábí rovn  a okraje se velmi 

t epí.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství, Pomoc, P ekonání.Pozor na:

U d tí úzkostných a s touhou po dokonalém výsledku m že jejich úzkost 
a strach z chyby bránit odvaze a experimentování. Dobré je podpo it je 

v odvaze, být jim nablízku a pomoci p ípadné chyby zamaskovat, zapracovat do výtvoru.

U d tí neklidných, zbrklých, hyperaktivních je pot ebné n jak zabezpe it barvy tak, aby se nerozlily – vhodné stojánky 
jsou nap . na va ená vají ka, a to se širokou základnou.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


