
Rastliny dávajú interiéru sviežosť a zlepšujú jeho ovzdušie. 
Vytvorte si doma harmonické zákutie z rastlín, ktoré vám bude 
prinášať radosť. Pomôžu vám pri tom úplne obyčajné črepníky.
TEXT, REALIZÁCIA A FOTO  JANA ARDANOVÁ

Rastlinám 
treba načúvať

Starajte sa o rastliny
V októbri je už najvyšší čas preniesť 

izbové rastliny, ktoré sme letnili 
vonku, späť do interiéru. Vytvoriť 
si takúto kompozíciu z rôznych 

črepníkov zaberie naozaj len chvíľu. 
Rastliny s veľkými listami pravidelne 

čistite od prachu, aby sa im 
neupchávali póry a mohli produkovať 

kyslík. Pri kúpe každej novej 
rastliny si dopredu naštudujte, aké 
podmienky jej najviac vyhovujú pre 
život a podľa toho sa o ňu starajte.
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diy

» Jednoduché geometrické 
vzory svedčia aj hladko 

tkanému prírodnému kobercu.

143



Stavte na kontrast
Kvetináč natretý čiernou 

tabuľovou farbou má 
elegantný matný vzhľad. 

V kombinácii s bielym 
podstavcom, v našom 

prípade to bol stolík z pňa 
natretý nabielo, vynikne 

najmä v interiéroch 
ladených do severského či 

minimalistického štýlu.

diy
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Materiál
   keramické kvetináče rôznych 

veľkostí
   biela univerzálna farba, napr. 

Pamakryl Mat
   čierna tabuľová farba, napr. 

Dispam
   malý maliarsky valček

postup

maľované kvetináče
Sú nenáročným spôsobom, ako dodať interiéru štipku 

šmrncu a „preinačiť“ ho pomocou detailov.

1 Kvetináč natrieme bielou farbou. Ak použijeme 
namiesto štetca maliarsky valček, získame peknú 
rovnomernú štruktúru, jemne hrboľatú. Natrieť 
môžeme 2 až 3 vrstvy farby. 2 Z kuchynských 
penových hubiek vystrihneme tvar oblúčika. 
Môžeme obstrihať aj iné penové pomôcky na 
maľovanie tak, aby nám vyhovovali. 3 Keď je 
biely kvetináč suchý, s penovým aplikátorom 
(zastrihnutým do tvaru obdĺžnika s oblúkom na 
konci), odtláčame čiernu farbu v pravidelnom 
rade za sebou. 4 Na ďalší kvetináč odtláčame 
penovou hubkou v tvare oblúčika bielu farbu. 
5 Ďalší kvetináč natrieme valčekom čiernou 
tabuľovou farbou (na rozdiel od klasickej čiernej 
je elegantne matná). Po uschnutí farby na 
kvetináč prilepíme v troch pásoch papierovú 
lepiacu pásku. Medzery vymaľujeme bielou 
farbou. 6 Ak máme maketu na maľovanie, 
môžeme ju prilepiť na kvetináč a vymaľovať. 
7 V podobnom štýle môžeme vymaľovať aj 
koberec zo sisalu. Papierovou lepiacou páskou 
nalepíme geometrický vzor a vymaľujeme ho 
bielou univerzálnou farbou.
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PAmAkRyL mAT je ekologická, vodouriediteľná farba určená 
na nátery Stien, dreva, papiera, kovov, plaStov alebo nábytku 

v interiéri aj exteriéri. je bez zápachu, vodoodolná, rýchlo 
zaSychá. Spĺňa podmienky en 71-3 pre nátery detSkých hračiek 

a nábytku. na výber je až 26 odtieňov. cena od 3,60 €, pam-ak.

   štetec
   penové hubky
   nožnice
   papierová lepiaca páska
   koberec zo sisalu, napr. Osted 

z Ikey
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