
KRASLICE ZDOBENÉ TUŠÍ

Moje nejoblíbenější technika zdobení kraslic je zdobení tuší. Je to technika časově 
náročnější, zvlášť, když si chceme vajíčka předem ještě nabatikovat přírodninami. Zdobení
lze i zjednodušit. Můžeme vynechat batiku a pro začátek doporučuji místo tuše použít fixy. 
Motiv, který budu chtít kreslit na vajíčko, si napřed vyzkouším na papír. Pokud ještě 
nejsme zběhlí v kreslení kytiček, doporučuji na vajíčka nabatikovat lístečky a černým nebo
bílým fixem je pouze obkreslit (dokreslit žilky). I pouze takto dotvořené vajíčko vypadá 
velmi pěkně.

Pomůcky:
- vyfouknuté vajíčko
- tuš (černá, bílá...)+ kreslící pero nebo ostrá špejle nebo fixy (lakové nebo permanentní)
- špejle se zarážkou
- lak na vlasy
Pokud budete na začátku vajíčko barvit, budete ještě potřebovat:
- cibulové slupky nebo barvy na vajíčka
- na batiku ještě lístečky (květy), kousek punčochy

Postup:
Vyfouknutá vajíčka nejprve dokonale vyčistíme a odmastíme. Pokud je na vajíčku razítko, 
lze ho odstranit jarem. Pokud se to nepovede, přes kresbu nebude pravděpodobně vidět.

Vajíčko napřed obarvíme cibulovou batikou. Na vajíčko přiložíme lístečky a pevně ho 
zabalíme do punčochy. Poté ho barvíme v hrnci s cibulovými slupkami. Pokud nemáme 
cibulové slupky, můžeme použít i barvu na vajíčka. Vajíčko necháme dokonale oschnout.



A teď už můžeme začít s kresbou. Pokud budeme používat 2 barvy tuše, kreslíme vše 
nejprve jednou, potom druhou. Vyhneme se tím častému střídání nebo umývání nástrojů. 
Na kresbu tuší používáme kreslící pero nebo ostrou špejli. První tahy nástrojem vždy 
zkoušejte na papír. Pokud nemáte doma tuš, můžete použít fixy (lakové, permanentní). 
Kresba fixem je pro začátek i jednodušší
Kresbu začínáme od nabatikovaných lístečků, obtáhneme jejich tvary tuší nebo fixem a 
můžeme dokreslit žilky. I pouze takto dozdobené vajíčko vypadá velmi pěkně. 
Dále dokreslujeme různé jednoduché kytičky, květy a lístečky. Drobné kytičky můžeme 
dělat za pomoci různých teček a čárek (příp. otiskovat v tuši namočenou vatovou tyčinku). 
Některé můžeme vybarvovat.
Po celou dobu kreslení držíme vajíčko opatrně mezi prsty. Pokud bychom se dotkli kresby, 
rozmaže se nám. Pokud si budeme chtít odpočinout, vajíčko navlékneme na špejli se 
zarážkou. Nepokládáme na stůl! Pokud se nám stane někde chyba, začistíme navlhčenou 
vatovou tyčinkou.
Až bude vajíčko hotové, musíme ho zafixovat lakem na vlasy. Necháme ho na špejli a 
přestříkáme lakem. Po chvilce se už můžeme vajíčka bez problémů dotýkat.

Pokud nebudeme chtít dělat batiku s lístečky, lze vajíčko pouze obarvit nebo nechat 
přirozeně nenabarvené (v tomto případě vybírejte vajíčko ve vhodném odstínu).
Lístečky si můžeme domýšlet, nebo místo nich kreslíme pouze květy a jiné vzory.

Technikou kresby tuší (nebo tenkým fixem) můžeme kraslici vyzdobit nejrůznějšími 
obrázky.
Nezapomínáme vajíčko nakonec vždy zafixovat lakem na vlasy!




