Omotaná vajíčka
Omotaná vajíčka jsou tradiční velikonoční ozdoby vytvořené
z vyfouknutých vajíček omotaných bavlnkou. U nás v rodině tato
vajíčka motáme již několik let. Kromě postupu připojuji několik typů
a nápadů.

Materiál a pomůcky:
vyfouknutá nebo umělá vajíčka
lepidlo (tuhé v tyčince nebo disperzní a k němu štětec
k nanášení)
bavlnka perlovka (nejlépe vypadá duhová)
párátko nebo jehla
Postup:

Nejdříve naneseme na špičku vajíčka trochu lepidla kolem dírky, poté
zasuneme bavlnu do vajíčka a pomalu bavlnku přikládáme kolem
otvoru, pomáháme si prstem nebo párátkem.

Uchopíme vajíčko do levé ruky, nit bavlnky do pravé. Pomalu otáčíme
vajíčkem v levé ruce a druhou rukou pomalu omotáváme vajíčko ve
směru hodinových ručiček.

Jakmile bavlnka přestane držet na vajíčku opět potřete pruh kolem
omotané bavlnky lepidlem a pokračujte dále. Přikládejte bavlky
jednotlivých řad těsně k sobě. Takto budete pokračovat přibližně do
poloviny vajíčka. Poté již prosté omotávání nebude uplně „těsné“
(fyzikální vlastnosti vajíčka). Můžete buďto bavlnku ustřihnout a
začít stejným postupem začít z druhé strany, až obě omotávané
strany spojíte, ustřihněte bavnku a zatlačte mezi řady do ztracena.
Druhou možností (já zasadně omotávám takto) je pokračovat
s omotáváním s využitím párátka stále z jedná strany. Omotat takto
druhou polovinu vajíčka je složitější, bavlnka „sklouzává“ a nedrží
těsně u předchozí řady. Proto si postupujeme pomalu, pomáháme si

párátkem. Výsledek bude perfektní, bez
viditelného navazování ve středu.

Po zastřižení

požadované délky

omotáme poslední kolečko a konec
zastrčíme dovnitř vajíčka a máme
hotovo!

Několik tipů:
Nejvíce se mi osvědčilo vajíčko před vyfouknutíim postavit do krabičky na vajíčka,
vyrovnat, udělat krizek v pomyslnem středu, pote otočit, vyrovnat a opět naznačit
křížkem střed. Pokud poté uděláte dírky na vyfouknutí ve vyznačených středech mělo
by se povést omotaní jako je v postupu.
Stejným způsobem je možné vajíčka omotávat dalšími materiály, např. režným
provázkem, vlnou a jinými dekoračními provázky.
Navléknutí vajíčka na stužku:
Omotaná vajíčka můžeme buďto vložit do košíku případně
navléknout na stužku a zavěsit na jarní větvičky, stromky nebo
lustr 
Navlékání vajíčka na stuhu pro mě vždycky bylo trochu probléme, vytvořila jsem si proto
pomůcku, která navlékání značně urychluje. Stačí kousek drátku nebo kancelářská sponka
a můžete mít vlastní „navlékač“ stuh také.
Stačí na kousku drátku na konci udělat ploché očko na
protažení stuhy a druhý konec uzpůsobit, aby se dobře držel
v ruce. Pak stačí provlékač protáhnout vajíčkem na druhém konci do
něj vložit stuhu a s jeho pomocí ji protáhnout na druhý konec.
Vajíčko máme navlečené na stuze. Pod širším koncem na stuze
uděláme mašličku, aby nám vajíčko neklouzalo.

Stejným způsobem můžeme na druhý konec stuhy navléknout další vajíčko a můžeme rozvěšovat
rovnou ve dvojicích.
Přeji krásné tvoření, radost z výtvorů a pohodové jaro.

