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MALOVÁNÍ NA TRI KA

Chceš mít na sob  ru n  malované tri ko a p itom si jej nekupovat v butiku? Vyrob si svoje vlastní 
originální, které bude jedno jediné na celém sv t .

Motivace:

Tri ka 100% bavlna,  xy na textil, Savo perex, rozprašova , slupovací barvy.

K tomuto metodickému listu je jeden pracovní list U 17/A, ve kterém je popsán pracovní postup savování tri ka.

Pot eby:

Budeme pracovat s tri ky, která musí být ze 100% bavlny, ze za átku sta í oby ejná za 39 K  ale 
s p ibývajícími zkušenostmi se vyplatí koupit tri ko lepší kvality, které vydrží déle a máme z n j v tší 

radost. Velmi dobrá kvalitní tri ka za 100 K  prodává Monika Brýdová na www.brydova.cz.

Na t chto stránkách naleznete také mnoho obrázkových p edloh, které m žete využít, také zde objevíte mnoho 
výtvarných technik práce s tri kem.

Tip: P i jakékoliv technice práce s tri kem vložte mezi p ední a zadní stranu trika tvrdou nepropustnou podložku, sta í 
tvrdý papír z krabice.

Malujeme  xem

Tuto techniku zvládnou všechny d ti. Koupíte jim  xy na textil, d ti si p inesou bílé nebo sv tlé tri ko a už za ínají 
samy malovat, bu  organizovan , co jim eknete, nebo si m žou malovat co cht jí. Po ítejte s tím, že pokud bude 
všechno na nich, ud lají z tri ka, zvlášt  ty mén  výtvarn  nadaní, úplné p etláskání jednoho obrázku vedle druhého 
nijak neorganizované mal vky, které nakonec nevypadají dob e. Chce to s d tmi pracovat podle vámi zvoleného 
tématu a hlavn  dobrých rad, kam se kterým obrázkem.

Malování  xy lze doplnit ješt  barvi kami, které se používají nap . pro nanášení št tcem nebo houbi kou. Práce 
s houbi kou je taková, že vezmete oby ejnou houbi ku na nádobí, tu rozst iháte na n kolik menších a d ti si houbi ku 
má í v barv , kterou jim p ed použitím vytla íte v malém množství nap . na ví ko od zava eniny. Houbi kou potom 
„ upkáme“ po látce okolo šablon.

Savování

Na  savování  je nejd ležit jší mít 100% bavln né tri ko, žádný polyester, nylon a nic jiného. 

Musíme si vytvo it n jaké šablonky, nejlépe ud láme, když si je stáhneme na internetu www.brydova.cz, kde jich 
najdete hodn . Šablony si stáhn te, p ekreslete na samolepicí tapetu a opatrn  a precizn  vyst ihn te. Je t eba zde 
pomoci s malými n žkami všem d tem, které to nezvládnou dost ihnout do detail . Vyst iženou šablonu nalepte na 
tri ko, poskládejte si šablony tak, abyste m li celou jednu stranu vytvo enou podle vaší p edstavy a pak je p ilepte. 
Do rozprašova e si p ipravte Savo perex a m žete za ít savovat. Nejprve st íkn te mimo, abyste se p esv d ili, že 
rozptylova  je dob e nastavený, aby vám na tri ku neud lal špatné cákance. Chce to ur it  co nejjemn jší nastavení. 
Pokud máte všechno p ipravené, sta í již jen tri ko jemn  post íkat. Samotný výsledek není vid t hned, ale musíte 
chvilku po kat, až savo v tri ku „vyžere“ barvu. Je lepší post íkat nejprve mén  a pak t eba st íkat podruhé, než abyste 
to p ehnali a potom m li v tri ku díry.

Jakmile budete s výsledkem spokojeni, je t eba ze samolepky ut ít p ebyte né Savo je ideální kuchy ská papírová 
ut rka. Sundejte šablony a m žete je p ilepit t eba na euro obal nebo jinou folii a použít znova. Tri ko vymáchejte ve 
studené vod , nechte uschnout a už jej m žou d ti nosit. 

Pokud budete tuto techniku d lat na sch zce, tak to p esto rad ji vymáchejte a a  si to nesou d ti dom  mokré, 
protože pokud to ponesou jen post íkané savem a zmuchlají tri ko do ruky, tak než dojdou dom , savo bude stále 
p sobit i ve zma kaném tri ku a pak se motiv pokazí.

Kdo by si cht l vyhrát, tak hotové dílo m že ješt  dozdobit  xy na textil, obtáhnout nap . n jaký motiv.

Provedení:

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

Nau it se pracovat s textilem, zkusit si n kolik výtvarných technik na tri ka.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

30 minut

Prostor

uvnit

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

15

V ková kategorie

12–14 let
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Doporu uji: knihu Super tri ka – sto zp sob , jak si vytvo it vlastní vzor autor Chris 
Rankin.

Moje poznámky:

Podle toho, jaké použijete na textil barvy, je nutné dodržet postup, který je napsán na každém balení. 
Je totiž d ležité dozv d t se, zdali se hotový výrobek musí nap íklad p ežehlit, i nikoliv.

Pozor na:

U d tí úzkostn jších, nejistých je dobré podporovat je k odvaze, 
zmír ovat obavy z toho, že to zkazí. Být jim po ruce. 

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. 
Vedoucí musí dbát na individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

I pro d ti s „mén  šikovnýma rukama“ se dá najít technika, kterou zvládnou. 

U d tí hyperaktivních je pot eba zabezpe it barvy proti vylití a znehodnocení tri ka.

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

Tiskátka na tri ka

Pamatujete ve škole na razítka z brambor? Tak tohle je n co velmi podobného. Ale dnes se dají koupit nádherná 
razítka mnoha r zných motiv  z jemné p ekližky, která se dají krásn  držet. Technika je jednoduchá. Na razítka 
naneseme houbi kou nebo št tcem textilní barvu a razítkujeme tri ka podle fantazie.

Pokud byste p eci jenom vytvá eli razítka klasickým zp sobem z brambor tj. vy ezávat do brambory nožíkem r zné 
tvary, dejte pozor na tvorbu písmenek, musí se kreslit zrcadlov .

Další techniky na zkrášlení tri ek je velká spousta, r zné druhy batik nebo sítotisku.  Existuje mnoho literatury, jedna 
z nejkrásn jších knížek je uvedena níže, kde je 100 r zných zp sob , jak na tri ka.

Ukažme si ale ješt  jednu techniku, kterou mají d ti u mne v oddíle moc rády. Techniku ale tvo te až na víkendovce 
nebo na tábo e, protože vyžaduje uschnutí motivu do druhého dne.

Malujeme slupovacími barvami

Postup je úpln  jednoduchý, protože zcela kopíruje techniku malování na sklo, ale nepoužíváme barvy window color 
ale textilní.

Nejprve si vezmeme pr hlednou fólii (euro obal), do ní vložíme obrázek, který konturou na textil obtáhneme. Necháme 
cca 2 hodiny zaschnout a potom textilními barvami „vybarvíme“. Takto p ipravený obrázek musíme nechat dostate n  
uschnout, nejlépe do druhého dne. Rozmyslíte si, kam hotový obrázek na tri ku umístíte a poté jej sloupnete z folie, 
velmi opatrn , nejlépe je, když hned pomalu slupujete a hned ást po ásti necháváte na tri ku. Potom vezmete pe ící 
papír, žehli ku necháte rozeh át naplno a obrázek n kolik minut p ežehlujete. A on se krásn  na textilu zataví. Jen 
upozorn te d ti, že se musí prát na 40 °C a p ežehlovat stále p es žehlicí papír. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a P átelství.


