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Jak vyrobit dárek na poslední chvíli? Tipy na
bleskurychlé a jednoduché hand made
kousky
Vyrobit dárek na poslední chvíli nemusí být nadlidský výkon. Postačí vám
k tomu jen trochu času a trpělivosti. Nabízí se široká škála možností pro
milovníky vaření, pečení, nebo ručního tvoření. Vaše milované potěší jak
dary jedlé, tak ty kosmetické. Nic není zkrátka nemožné. Inspirujte se
tipy jednoduchými, díky kterým vykouzlíte skvělé hand made kousky.
Jako dárek na poslední chvíli můžete vytvořit i keramický hrneček, vonný polštářek, nebo
háčkované zvířátko pro malá dítka. Ti, co dostali do vínku notnou dávku nadání, mohou klidně
zhotovit nějaký vzhledný obraz na plátně pomocí akrylových či olejových barviček. Tyto a další
prima rady najdete níže.

Jak vyrobit dárek na poslední chvíli: Potěšte mlsouny
domácími dobrotami
Pokud se rádi pohybujete v kuchyni, budete mít značnou výhodu. Takový jedlý dárek na poslední
chvíli totiž potěší snad každého. Velice oblíbené jsou u pánů třeba nakládané hermelíny, nebo
utopence. Když tyto pochoutky naložíte do pěkné sklenice, ovážete látkovou mašlí a nalepíte na
nádobu osobní věnování, všichni budou radostí bez sebe. K přípravě těchto dobrot volte kvalitní
suroviny, tedy masité špekáčky přímo z uzenářství a chutné hermelíny vyšší kategorie. Darovat však
lze i dávno zavařené marmelády, džemy, nebo okurky. Tak to budete mít prakticky bez práce a
obdarovaný se bude jenom oblizovat. Milovníci jemných alkoholických nápojů pak ocení třeba
domácí vaječný koňak, či ovocný likér. Sliny se budou rodině a přátelům sbíhat i při pohledu na
paštiky a nakládané maso. Stačí si jen vybrat, čím chcete potěšit.

Jak vyrobit dárek na poslední chvíli: Vsaďte na hand made
kosmetiku. Ta potěší hlavně dámy
Pro maminku, babičku, sestru, nebo tetičku lze vyrobit třeba domácí tělový peeling. Tento voňavý
dárek na poslední chvíli bude mít jisto jistě úspěch. Jak na to? Připravte si tyto ingredience:
50 mililitrů kokosového oleje
10 kapek levandulového esenciálního oleje
100 gramů himalájské soli
Nyní si pojďme říct, jak tedy konkrétně vyrobit dárek na poslední chvíli v podobě vonného
peelingu. Kokosový olej si nechte povolit v mikrovlnce a pak do něj vsypte himalájskou sůl.
Promíchejte také s esenciálním olejem z levandule a máte hotovo. Pak už potřebujete jen nějakou
pěknou skleničku s víkem, mašli a samolepku na věnování. Obdobným způsobem lze připravit i
domácí balzám na rty z chutného ovoce. V roztaveném kokosovém oleji (asi 1 lžička) rozmíchejte
rozmixované ostružiny (cca 6 ks) + maliny (2 ks) a nechte zatuhnout ideálně v lednici. Směs umístěte
do pěkné malé dózy a obdarujte nějakou milou dámu.

Jak vyrobit dárek na poslední chvíli: Pro šikovné ruce
Zejména domácí kutilové si určitě nebudou dlouho lámat hlavu nad tím, jak vyrobit dárek na
poslední chvíli. Nabízí se mnoho zajímavých tipů na hand made kousky do domácnosti. Ženy, které
jsou zdatné ve vyšívání na šicím stroji, mohou zhotovit například relaxační polštářek se sušenou
levandulí, nebo termo polštář s pohankou. Takový ocení dámy hlavně ve dnech své periody, když
jim příjemně zahřeje břicho. Pro dychtivé modeláře se pak naskýtá možnost tvoření s keramickou
hmotou. Vymodelovat pro své blízké můžete zdobné a veselé postavičky, nebo keramické misky
(nikoliv na jídlo), které lze nakonec pomalovat akrylovými barvami. Zvolit lze buď hmotu vysychající
na vzduchu, nebo tu vypalovací v troubě. Pokud se vám nechce modelovat a jste spíš zručnější
v psaní a kreslení, zakupte si bílý porcelánový hrníček, fixy na porcelán a něco svému blízkému
namalujte, nebo mu složte básničku a napište ji na povrch hrnku. Ať už vyberete cokoliv, vždy do
toho dáte kus sebe. Tyto osobní dárky udělají největší radost.
Autor článku: Iveta Berezkinová

