Proměňte korky od vína v originální dekorace do bytu

Korek je materiál, který se získává odřezáváním kůry z dubu korkového a korkovníku
amurského. Používá se nejen pro klasické korky od vína, ale také v…

Máte rádi víno? A dáváte si ho někdy doma pro pěkný večer? Pokud ano, pak se vám doma
jistě povaluje množství nepoužitých korků. Máme pro vás zajímavou zprávu. Korky od vína
nemusíte vyhazovat, nebo je nechat povalovat v zaprášeném koutě, ale můžete z nich

vytvořit krásné dekorace do bytu.
Ukážeme vám pět modelových příkladů, jak můžete využít korky od vína jako dekorace do bytu.
Některé dekorace budete mít hotové během 10 minut, na jiné budete potřebovat více času.
Můžete spojit příjemné s užitečným, při výrobě si dát něco dobrého a získat tak další korky na příště.

Korky od vína jako dekorace 5x jinak
Korek je materiál, který se získává odřezáváním kůry z dubu korkového a korkovníku
amurského. Používá se nejen pro klasické korky od vína, ale také v obuvnictví a textilním
průmyslu.

1. Podložka pod hrnec z korků
Jako první nápad jsme pro vás vybrali podložku pod hrnec z korkových zátek. Podložka nejenže
pěkně vypadá, ale také perfektně slouží, neboť korek dobře odvádí teplo. Hotovo budete mít do 10
minut.

Co budete potřebovat?
korkové zátky
tavnou pistoli na lepidlo
Návod
1. Korky si očistěte od nečistot.

2. Nachystejte si jich takové množství podle toho, jak velkou chcete podložku.
3. Korkové zátky lepte k sobě tak, jak je to na obrázku pomocí tavné pistole.
4. Nechte zaschnout alespoň hodinu.

2. Dekorativní svíčka s korkem
Druhým tipem na dekorace do bytu, které si můžete vytvořit, je svíčka s korkem. Hotovo budete
mít za 15 minut a svíčkou můžete klidně obdarovat někoho blízkého.

Co budete potřebovat?
korky od vína
svíčku ve skleněné nádobě
korkový podtácek (pod sklenici)
barevnou stuhu
Návod
1.
2.
3.
4.

Korky si očistěte od nečistot.
Korky naskládejte kolem dokola sklenice a nelepte je ke sklenici.
Zároveň pod korkové zátky umístěte korkový podtácek, který ke korkům také přilepte.
Nakonec svíčku obvažte stuhou.

3. Svatební dekorace na stůl
Pokud vás tento rok čeká svatba, máme pro vás skvělý tip na krásnou a levnou dekoraci. Budete
na ni potřebovat jen korkové zátky a vybrané fotografie. Dekoraci můžete použít jako jmenovky na
stůl a do každého korku vložit stejnou fotografii nevěsty a ženicha.

Co budete potřebovat?
korky od vína
fotky
Návod
1.
2.
3.
4.
5.

Korky si očistěte od nečistot.
Jednu stranu korkové zátky seřízněte tak, aby korek stál.
Poté si ostrým nožem nařízněte vrchní část korku.
Vložte do vytvořeného otvoru fotografii.
Takto opakujte s každým korkem.

4. Dekorace ve tvaru srdce pro všechny zamilované
Další tip na dekorace do bytu z korků, využijete už teď v únoru. Bude se vám totiž skvěle hodit pro
všechny zamilovanédny - a to nejen na Valentýna. Dekoraci si můžete vyzdobit doma a navodit tak
pravou romantickou atmosféru.

Co budete potřebovat?
korky od vína
tavnou pistoli
papír nebo jinou podložku
obyčejnou tužku
Návod
1.
2.
3.
4.
5.

Korky si očistěte od nečistot.
Korky si vyskládejte na papír do požadovaného tvaru srdce tak, jak je to na obrázku.
Obrys srdce si zhruba obkreslete na papír.
Lepte průběžně korky k sobě a pomocí šablony kontrolujte, že není srdce křivé.
Nechte zaschnout minimálně jednu hodinu.

5. Korková nástěnka pro každý den
Posledním tipem, jak můžete využít korky od vína, je korková nástěnka. Můžete ji umístit do
předsíně nebo obývacího pokoje a umisťovat na ni všechny vzkazy a poznámky, na které
nechcete zapomenout.

Co budete potřebovat?
korkové zátky
tavnou pistoli
starý šuplík nebo krabici
Návod
1. Korky si očistěte od nečistot, stejně tak šuplík nebo krabici.

2. Pomocí tavné pistole lepte korky od vína do šuplíku tak, jak je to na obrázku.
3. Nechte alespoň hodinu zaschnout a poté používejte.
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