
SÁDROVÉ MASKY 
Výroba masky ze sádrových obvazů není vůbec 

složitá! 

CO BUDETE POTŘEBOVAT: 

• Sádrový obvaz 

• Krém (Indulona) 

• Ostré nůžky 

• Obyčejný obvaz, gázu nebo čelenku na 

stažení vlasů 

• Menší misku na vodu (vlažnou) 

• Tác nebo talíř na ustřižené kousky 

sádrových obvazů 

• Staré tričko nebo prostěradlo na 

přikrytí dotyčného 

Sádrový obvaz se kupuje v lékárnách nebo 

zdravotnických potřebách. 

Nejčastěji značka SAFIX - PLUS                                         

(2 ruličky v balení za cca 50,-)  

 V Zámecké lékárně ve Slavkově k sehnání do 

druhého dne, většinou skladem nemají, ale 

není problém objednat! Ze dvou ruliček obvazu 

se dá vytvořit cca 8 masek. Záleží jak moc obvaz 

překrýváte a jakou máte spotřebu. 

 Co budeš potřebovat: https://www.youtube.com/watch?v=75GyjTrdY-g&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

https://www.youtube.com/watch?v=75GyjTrdY-g&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1


 

 

Další velmi důležitou potřebou je krém k namazání kůže - obličeje nebo ruky. Já mám velmi 

dobré zkušenosti s obyčejnou „modrou“ INDULONOU. Jiné krémy se mohou rychle do kůže 

vetřít a potom jde obvaz hůře sundat a bolí to.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup sádrování: 

https://www.youtube.com/watch?v=6tEMDrJ4Zss&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

Je dobré si nastříhat obvaz na různě velké kusy. Dlouhé pruhy na obvodové části kolem čela 

a brady, větší čtverce nebo menší proužky na detaily u nosu, úst a očí.  

Použijte starý ručník, prostěradlo nebo tričko na překrytí. Připravte se na to, že vám bude 

kapat voda z rukou a že se bude při sundávání masky sádra drolit.  

Dejte si velký pozor na oblast kolem očí, aby jste neměli moc mokré ruce a nekápli 

dotyčnému do oka sádru! 

https://www.youtube.com/watch?v=6tEMDrJ4Zss&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1


 

       

Běžně masky zvládají udělat již 6 leté děti. Je ale nutná pomoc. Ve výtvarce pracujeme ve 

skupinách, kdy jednomu z nich se obvaz nanáší, další stříhá obvaz a jeden nebo dva mají 

mokré ruce a nanáší obvaz na obličej.  

Není dobré stříhat obvaz s mokrýma rukama! Znehodnotí se tak celá rulička obvazu. Pokud 

pracujete samostatně, je zapotřebí mít vše nachystané a nastříhané, než se začne nanášet 

obvaz na obličej. 

       



  

Běžně zvládáme tvořit masky na táboře. Je to velmi oblíbená činnost a děti si tak vytvoří 

tematické masky. Pokud chcete jednodušší variantu, můžete vyzkoušet pouze škrabošku, 

která nepřekrývá celý nos.  

 



 
Po zaschnutí obvazu (cca 20-30 minut) se začne osoba smát, mračit a hýbat pusou a bradou, 

aby se maska začala odlepovat. Jakmile je volná spodní část u brady, pomalu se táhne maska 

směrem nahoru.  

Kritické místo bývají jemné chloupky u uší, které se proto musí dostatečně namazat krémem. 

S obočím většinou problém není, ale také se musí dobře namazat. I někomu s delšími vousy 

lze masku vytvořit – vyzkoušeli jsme, ale nesmí se obvaz v oblasti vousů moc přitlačit. 

   

Konečná fáze a sundávání masky: 

https://www.youtube.com/watch?v=gFgBWit6hsM&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

https://www.youtube.com/watch?v=gFgBWit6hsM&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1


 

Pokud není nikdo, na kom byste mohli masku vyzkoušet a sami na sobě si netroufáte (ale jde 

to) můžete vyzkoušet osádrovat vrchní část vaší druhé ruky. Samozřejmě ne celou!!! A opět  

musíte mít vše připravené předem aby jste celý postup zvládli pouze jednou rukou. 

  

   



 

 

    


