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Jak zabalit dárek? Buďte letos originální!
Jak zabalit dárek pro manželku, manžela, maminku, tatínka, nebo děti? To
v posledních dnech řeší snad každý z nás. Ti, co dostali do vínku více
kreativity a zručnosti, jsou na koni. Nápady z nich padají, jako by se
nechumelilo. Co když ale nemáme žádné zkušenosti a výsledek přes
veškerá snažení nedopadne podle představ? Pak je nutné improvizovat.
Pokud vás nenapadá, jak zabalit dárek jiným než klasickým způsobem, máme pro vás několik
praktických a kreativních tipů, které zvládne snad každý. Věřte, že na konci svého snažení budete
velmi spokojení. Improvizace a netypické materiály dodají vašim darům na originalitě.

Jak zabalit dárek: Vsaďte na materiály neotřelé a přírodní!
Nyní si řekneme, jak zabalit dárek malých rozměrů do velice nezvyklých obalů. Jistě vám zbylo po
pečení cukroví pár vlašských ořechů. Zkuste jeden z nich opatrně vyloupnout, aby vám zůstaly
celistvé skořápky. Poté vnitřek vystříkejte třpytivými ozdobnými spreji, nechte zaschnout a
pokračujte dál. K ruce si vezměte třeba manžetové knoflíčky pro manžela, nebo prsten a přívěsek pro
manželku. Dárek opatrně „zachumlejte“ do vaty a vložte do již vyschlého oříšku. Ten nakonec

přiklopte, ovažte nějakou pěknou pentlí, aby vše drželo pohromadě a vložte pod stromeček. Pozor
však na to, aby se vám oříšek nezakutálel neznámo kam! Krabičku se šperkem ostatně můžete
zabalit i do kousku juty (pokud vám zbyl prázdný pytel, který nepotřebujete) a ovázat jakýmkoliv
provázkem. Opravdu zruční jedinci zase mohou použít vlastnoručně vyřezané obaly ze dřeva.

Jak zabalit dárek: Když po ruce není klasický balící papír a
potřebujete zabalit hračky pro děti
Jste vášniví čtenáři denního tisku? Pak zcela určitě nějaký ten výtisk staršího vydání doma najdete.
Pojďme si prozradit, jak zabalit dárek do obyčejných novin, aby to vypadalo vkusně. Zejména na
měkké dárky se hodí, když si z denního tisku vytvoříte jakýsi papírový sáček. Postupujte takto:
1. Z novin si odstřihněte kus, který bude ve tvaru obdélníku podle velikosti dárku.
2. Papír položte na šířku na zem a přehněte jeho okraje ke středu. Zde je přichyťte
k době pomocí lepící pásky po celé délce.
3. Poté přehněte spodní část vzhůru a vytvořte z ní přeložením kosočtverec (papír z boků
přitisknete k sobě).
4. Střed kosočtverce zafixujte lepící páskou po celé délce a sáček máte hotový. Zabalit
dárek originálně tedy nemusí být složité.

Jak zabalit dárek: Zužitkujte všechno, co dům dal
Když začnete myslet i před Vánoci ekologicky, již si nebudete dělat těžkou hlavu s tím, jak zabalit
dárek pro své blízké. K tomuto účelu lze vlastně zužitkovat mnoho věcí, které dům dal. Určitě vám
zbylo doma pár roliček od toaletního papíru. Tentokrát je ale nevyhazujte a použijete velmi
originálně. Co takhle pomocí barevných papírů od dětí vykouzlit medvídka, lišku, psa, nebo

kočičku? Stačí vám k tomu mít k ruce obyčejné lepidlo, nůžky a pak už to chce jen nápad.
Barevnými papíry na závěr polepíte roličku, na koncích ji přehnete, zafixujete izolepou a máte
dokonalou skrýš v podobě zvířátka na menší dárek pro své ratolesti. Chcete svému muži,
tatínkovi nebo dědečkovi darovat lahev dobrého rumu? I tu lze velmi nápaditě zabalit. Máte doma
starý pletený svetr, který už nebudete nosit? Ustřihněte mu rukávy (podle velikosti lahve), zašijte
spodní část a rukáv nechte volný. Tak vám vznikne super obal neotřelého vzhledu. Ten zdokonalíte
už jen nějakou pěknou mašlí.

Jak zabalit dárek: Buďte záludní a připravte překvapení
Již víte, jak zabalit dárek do velice netradičních materiálů, nebo jak zužitkovat některé
nepotřebné věci v bytě. Balení dárků a jejich předávání se však může nést i ve velmi
dobrodružném duchu. Pokud jste z akční rodiny, jistě tento nápad všechny nadchne. V případě, že
bydlíte v domečku, namalujte přibližný plánek vaší zahrady na papír ve velikosti A4 a zaneste do
něj body, kde uschováte ony vánoční dárky v netradičních obalech. Dotyčného pak opatřete
čelovkou, nebo baterkou a pošlete na „lov“ (z této „bojovky“ raději vynechte starší členy rodiny, aby
se ve tmě neporanili). Jste letos více než štědří a darujete blízkým auto nebo motorku? Co třeba
uchovat klíčky do několika krabic? Taková „matrjoška“ bude jistě bavit a zvedne adrenalin v krvi.
V poslední krabičce pak nechte vzkaz s klíčem do poštovní schránky a do té pak umístěte ony
klíčky od vozu. Vykouzlete zkrátka překvapení, na které se nezapomíná.
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