Slož papírovou květinu Kusudama
Kusudama je japonská květinová koule. Objevuje se už v 11. století. Tehdy se ale
dělala ze sušených léčivých bylin. Její tvar měl připomínat zeměkouli. S rozšířením
Origami se Kusudamu začala skládat z papíru.
Vzhledem k tomu, že má přinášet štěstí, pomoci zahánět zlé duchy a upravovat
energii v místnosti, je využívána jako dekorace v japonských nemocnicích. Zavěšuje
se buď do okna, nebo na lustr.
Kusudama koule jsou složené z dvanácti papírových květin, jejichž výrobu si
přiblížíme. Na každou květinu je potřeba pět až šest lístků.
Před výrobou si musíme připravit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

barevný poznámkový bloček (ne lepící papírky!)
lepidlo v tyčce
nůžky
tavnou pistol
drát 1mm nebo špejle
kolíček (těch klidně víc)

Nejdřív si připravíme drát. Z něj pak bude stonek. Je také možné květinu nalepit na
špejli a vytvořit z ní zápich do květináče. V případě, že budeme dělat celou kouli,
můžeme drát buď úplně vynechat, nebo ho udělat jen tak dlouhý, aby z květiny
nevyčuhoval. O tom se ještě zmíním.
Drát si uskřípneme cca 16cm a jeden jeho konec zatočíme kulatými kleštěmi.

Když máme připravený drát, začneme dělat okvětní lístky.
Vezmeme jeden poznámkový papírek a přeložíme ho na trojúhelník.

Horní rohy trojúhelníku slepíme k sobě malým množstvím lepidla a chvilku přitlačíme.

Když máme slepeno, zvedneme krajní rohy k tomu slepenému a přehneme. Přehyby
je potřeba dobře uhlazovat.

Teď přijde na řadu vytvoření vnitřních lístečků. Nejprve rozložíme zvednuté rohy
a pečlivě je "rozmáčkneme".
Začneme tím, že jeden z rohů otevřeme. Otočíme si celý lístek a srovnáme si
přehnutou rýhu s koncem lístku.

Uděláme to na obou stranách lístku.

Když máme hotovo, tak růžky buď složíme dovnitř, nebo ustřihneme. Já jsem zatím
jenom stříhala.

Teď přijde na řadu složení odstříhaných lístků. Ty úplně nejkrajnější dílky se ohnou
dovnitř.

Teď už je lístek skoro hotový. Stačí ho jenom slepit. Aby se lístek dobře slepil, na
chvilku ho zacvakneme do kolíčku na prádlo, nebo do svorky na spisy.

Když máme připraveno všech šest lístků na kytičku, případně 72 lístků na celou kouli,
dáme se do lepení.

Nejprve k sobě slepíme tři lístky. K lepení používáme tavnou pistol, takže opatrně
a rychle. Ale hlavně opatrně. Silikon z tavné pistole může samovolně unikat a hrot je
velice horký.

K třem slepeným lístkům přilepíme drát, špejli nebo nic v případě koule. Ovšem i při
stavbě koule je možné vlepit drát a vytvořit ozdobný střed. V tom případě ale drát
nesmí být delší než papírová část kytičky. Koule by nešla složit.

A pak už zbývá jen dolepit zbylé lístečky. Někdy se to podaří tak, že jich stačí jen pět,
ale je lepší mít jich připraveno šest, pro případ, že se to nepovede.

Sem by se jich vešlo klidně sedm ☺

Gratuluji! Právě jste dokončili svou první papírovou Kusudama kytičku =)

