
Velikonocní nabídka
pro MŠ, ZŠ, dílničky aj.
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+420 725 949 270

www.nejenpraninaprani.cz



Vybarvovací výrezy

Výřezy se krásně vybarvují pastelkami, fixami, vodovkami
(jen se to nesmí přehnat s vodou) a ideálně akrylovými barvami.

Rozměr vajíčka je 6,5x9 cm, mrkvičky 3,2x9,5 cm.

Materiál výřezů: topolová překližka o tlouštce 3 mm.
Přední strana bez opálení, materiál není ničím ošetřen. 

třída lepení překližky je EN 314-2 / tř. 1, kategorie Premium a používá se mj. na výrobu hraček.

Pokud byste si přáli jinou velikost, je možné se domluvit.

Mrkvicka.....12 Kc
Vajícko...........16 Kc
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Vyšívací výrezy

dírky mají průměr 0,5 cm a snadno se jimi provleče umělá jehla s velkým okem.
Lze použít zbytky vlny, provázky nebo i bavlnky, ty ale nebudou tak výrazné.

Vajíčka mají navíc očka, takže je pak můžete zavěsit a vytvořit krásnou dekoraci.

K danému motivu vždy obdržíte návod, jak lze vajíčko vyšít, ale fantazii se meze nekladou,
takže děti můžou mít každé vajíčko trochu jiné.

Rozměr vajíček 11x15,5 cm.

Materiál výřezů: topolová překližka o tlouštce 3 mm.
Přední strana bez opálení, materiál není ničím ošetřen. 

s velkými dírkami

Pokud byste chtěli u mě
objednat i vlny,

které se mi osvědčily,
je možné se domluvit. 
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Vajícko.............................36 Kc
Jehla plastová...........8 Kc

Motiv 1
Motiv 3

Motiv 2



Vyšívací výrezy

dírky mají průměr 1,3 mm a jsou určeny na vyšívání klasickou vyšívací tupou jehlou (vel. 24).
Vyšívání už vyžaduje určitou zručnost a trpělivost. Oříškem pro některé děti může být i samotné

navlékání bavlnky.
K danému motivu vždy obdržíte návod, jak vyšít podle fotografie.

Rozměr vajíček 11x15,5 cm, mrkvičky 4x12,7 cm, Zajíčka 10x12 cm a duhy 11,4x8 Cm

Materiál výřezů: topolová překližka o tlouštce 3 mm.
Přední strana bez opálení, materiál není ničím ošetřen. 

Vajícko.....................44 Kc
Mrkvicka...............44 Kc
Zajícek....................48 Kc
Duha s textem....44 Kc
Duha bez textu...40 Kc
Jehla tupá...........6 Kc

s malými dírkami 1

Motiv 1 Motiv 2

Složitost: duha (nejjednodušší), mrkvička, vajíčko 1, vajíčko 2, zajíček (nejsložitější)
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Vyšívací výrezy
s malými dírkami 1

Vyšívací výrezy
s malými dírkami 2

dírky mají průměr 1,5 mm a jsou určeny na vyšívání klasickou vyšívací tupou jehlou (vel. 24).
Vyšívání už vyžaduje určitou zručnost a trpělivost. oříškem pro některé děti může být i samotné

navlékání bavlnky.
Může být použít jen zadní steh, křížky nebo kdo si troufne, může vyšít i nějaký motiv, 

zcela podle vlastní fantazie. Dodáváno bez návodu!
Rozměry: ptáček 8,4x7,3 cm, košík s vajíčky 8x9,5 cm, zajíček 6,6x8,2 cm,

srdíčko 8,7x7,8 cm, kytička 8,7x8,9 cm, mrkvička 3,8x10 cm.

Materiál výřezů: topolová překližka o tlouštce 3 mm.
Přední strana bez opálení, materiál není ničím ošetřen. 

Pokud byste chtěli u mě objednat i bavlnky, je možné se domluvit. 
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Pokud byste chtěli u mě objednat i bavlnky, je možné se domluvit. 

Vyšívací výrezy
s malými dírkami 2

Srdícko..................36 Kc
Mrkvicka...............28 Kc
Zajícek....................32 Kc
Kyticka...................36 Kc
Ptácek.....................32 Kc
Košík s vajícky....36 Kc
Jehla tupá...........6 Kc

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ



Vyšívací výrezy

dírky mají průměr 1,5 mm a jsou určeny na vyšívání klasickou vyšívací tupou jehlou (vel. 24).
Vyšívání už vyžaduje určitou zručnost a trpělivost. oříškem pro některé děti může být i samotné

navlékání bavlnky.
Může být použít jen zadní steh, křížky nebo kdo si troufne, může vyšít i nějaký motiv, 

zcela podle vlastní fantazie. Dodáváno bez návodu!
Rozměry: ptáček 8,4x7,3 cm, košík s vajíčky 8x9,5 cm, zajíček 6,6x8,2 cm,

srdíčko 8,7x7,8 cm, kytička 8,7x8,9 cm, mrkvička 3,8x10 cm.

Materiál výřezů: topolová překližka o tlouštce 3 mm.
Přední strana bez opálení, materiál není ničím ošetřen. 

s malými dírkami 3

Srdícko..................44 Kc
Zajícek....................40 Kc
Kyticka...................44 Kc
Ptácek.....................40 Kc
Vajícko.....................40 Kc
Jehla tupá...........6 Kc
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Pokud byste chtěli u mě objednat i bavlnky, je možné se domluvit. 
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Výrezy k dalšímu dotvorení

Výřezy můžete pomalovat, nalepit na ně samolepky/třpytky,
použít ubrouskovou techniku nebo jakkoliv jinak ozdobit a vytvořit tak originální jarní dekoraci.

Materiál výřezů: topolová překližka o tlouštce 3 mm.
Přední strana bez opálení, materiál není ničím ošetřen. 

třída lepení překližky je EN 314-2 / tř. 1, kategorie Premium a používá se mj. na výrobu hraček.

Zajícek
velikost 1....9 Kc
velikost 2....12 Kc
velikost 3.....15 Kc
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velikost 1: 4x10 cm (průměr dírky 5 mm), velikost 2: 5x12 cm (průměr dírky 6 mm),
velikost 3: 6,2x15 cm (průměr dírky 7,5 mm)
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Výrezy k dalšímu dotvorení

Králícek
velikost 1....11 Kc
velikost 2....14 Kc
velikost 3.....25 Kc

velikost 1: 8x8,7 cm (průměr dírky 5 mm), velikost 2: 10x11 cm (průměr dírky 6,2 mm)
velikost 3: 15x16,3 cm (průměr dírky 9,3 mm)

Vajícko
velikost 1....8 Kc

velikost 2.....13 Kc
velikost 3.....18 Kc

velikost 1: 6,5x9 cm (průměr dírky 5,2 mm), velikost 2: 8,8x12 cm (průměr dírky 6,8 mm)
velikost 3: 11x15 cm (průměr dírky 8,5 mm)
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Překližka je kompozitní materiál, který se vyrábí ze dřeva. Jedná se tedy o přírodní materiál,
který nemusí být dokonale rovný, hladký a nemusí mít jednotnou barvu. Na místech mohou být i malé součky.
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