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Klovatinový motýl
1.

2.

klovatina s tuší

frotáž

Potřeby a pomůcky:
Podložka, noviny proti zašpinění stolu
tvrdá bílá čtvrtka, A5, A4 (podle velikosti motýla)
nebo barevné čtvrtky
klovatina, barevné tuše, štětec, kelímek na vodu, hadřík
tužky, voskovky,pastelky
dřívko nebo špejle s ostrým hrotem, nůžky,
kus tvarovacího drátu, korálky,
rolička z barevného papíru nebo papírová špulka od nití
několik korálků
lepidlo nebo tavná pistole
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Postup práce:
Papír přeložíme na polovinu. Šablonu přikládáme rovnou stranou k přehnutému papíru, aby
byla křídla spojená.
Nakreslíme polovinu křídel. Vystříhneme.
Po rozložení máme celá křídla. Můžeme je libovolně nazdobit .
Zadní stranu lze ozdobit např. technikou frotáže nebo použít jinou vhodnou techniku.
Na motýla na kolíčku vyrábíme 2 menší křídla, aby byl oboustranný.
Motýli na fotografiích jsou z přední části ozdobeni technikou
zapíjení tuše do klovatiny:
Klovatinu rozetřeme po celé ploše motýla.
Dřívko nebo špejli namáčíme do barevné tuše.
Dřívko s tuší můžeme chvíli podržet v klovatině a pozorovat, jak se skvrna rozpíjí a vytváří
zajímavý vzor podobný květu.
Dřívkem se dá v klovatině různě kreslit a barvy a vzory propojovat.
Necháme dobře zaschnout.
První motýl má jen 1 stranu. Ta je z rubu ozdobena
frotáží pomocí barevných voskovek.
Jako trup má přilepenou roličku smotanou
z barevného papíru.
Oči jsou nalepeny z korálků. Dají se také nakreslit
nebo vůbec vynechat.
Tykadla jsou z tvarovatelného drátu (tady měděný
drát), ozdobeny dřevěnými korálky.
Druhý motýl má mezi přední a zadní stranou
nalepen kolíček na připevnění. Tykadla jsou
vyrobena smotáním z chlupatého tvarovatelného
drátu.
Drát se dá sehnat ve výtvarných potřebách v různých
barvách.
Motýlí křídla nemusíte dotvářet jen klovatinou a tuší,
můžete je nazdobit a pomalovat libovolnými barvami
(tempery, vodovky, akryl...).
Více návodů na zdobení a výrobu motýlů najdete v
dubnovém miničasopise, který zasílám zájemcům po
registraci k odběru výtvarných nápadů: www.batelier.cz/
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