
RAZÍTKOVÁNÍ

Razítka jsou nepostradatelnou součástí naší dílny a velmi často je používáme při dekorování
keramiky. Známe razítka ze dřeva nebo z umělé hmoty, která se dají koupit v každém druhém

papírnictví. Ale z naší dílny známe také razítka, která vlastně razítky ve skutečnosti nejsou a přesto
nám na hlíně vytvářejí nádherné struktury a dekorace. Třeba mušle, kterou jsme si přivezli od moře,

nebo co třeba obyčejný knoflík, který má každý doma. Kamínek, části rostlin apod. 
S pomocí dnešního návodu si odnesete buď jedinečný sádrový reliéf, nebo originální obraz. Záleží,

do čeho budete mít větší chuť se pustit. Pravidlem ale zůstává, že co můžu obtisknout na papír,
můžu obtisknout i do hlíny ;-) Můžeme čerpat z toho co najdeme a nebo si podle návodu níže

vyrobíme vlastní razítko.

Jdeme na to:

Připravte si buď:
- papír a nějaké barvy (tempery, akryly, vodovky..)
- nebo kousek modelíny, kus těsta, bláto.. cokoliv, do čeho se dá tisknout

Inspirace je všude kolem nás, stačí se jen rozhlédnout. Tisknout můžeme například ovocem a 
zeleninou. Můžeme tak třeba 
ozdobit papírovou tašku.



Nebo můžeme na tisk použít různé materiály, které doma běžně používáme. Nebo cokoliv, co 
najdete venku, na půdě, v kuchyni atd.







VÝROBA RAZÍTKA
návod

Bramborové razítko a knoflíkové razítko

bramborové razítko

Budeme potřebovat:
 větší bramboru pravidelnějšího tvaru, 

vykrajovátka na perníčky, 
ostrý nožík, 

barvy

Bramboru rozřízneme a vtlačíme do ní vykrajovátko až po jeho okraj. 



Nožíkem ořízneme přečuhující zbytky brambor kolem vykrajovátka a to pak sundáme.

Nakonec razítka nabarvíme štětcem třeba temperou a tiskneme. 





Razítko z knoflíku

Budeme potřebovat:

korkový špunt
knoflík
lepidlo

Na korkový špunt přilepíme lepidlem (ideálně herkules na 24 hodin nebo tavná pistole) knoflík,
potřeme barvou a tiskneme. Do hlíny pochopitelně bez barvy :-)



A na závěr

Pokud tisknete do hlíny, bláta či těsta, můžete si vytvořit originální reliéf za pomocí sádry. Stačí se
inspirovat pod výzvou 11 - ODLÉVÁNÍ


