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10 tipů na malování na tričko
Otázky a odpovědi



Proč s dětmi malovat
na textil?



 

nový tvůrčí impuls
propojení dětského
výtvarného projevu s
užitnou věcí
bezva dárky pro naše blízké
posílení sebevědomí dítěte



Výtvarný materiál a
pomůcky



bavlněná trička, šaty, tašky
povlaky na polštáře

triko pěkného střihu
použití pěkných, ale lehce zašpiněných oděvů
nenechme se omezit bílou barvou, světlé
odstíny, černá

Na co všechno můžeme
malovat?





Kde sehnat?

univerzální kolekce HM a jiné řetězce
KIK, Pepco

tričkárna, bezpotisku

výtvarné potřeby
taštičky, gymsaky



Barvy



barvení za tepla a 
za studena



barvení za tepla 

barvy v prášku
barvení v hrnci
nebo v pračce

batikování,
barvení

herních textilií



Barvy za studena

ve spreji
barvy na malování štětcem a
houbičkou
voskovky
fixy na textil

 



Barvy ve spreji



Barvy ve spreji

stříkání přes šablonu
stříkání přes přírodniny (listy, květiny,...)

stačí 3 - 4 k sobě ladící barvy
jedna z toho kontrastně tmavá (tmavě modrá,

fialová, tmavě hnědá)
baví malé děti i ty starší



Barvy na malování
štětcem

 světlý nebo tmavý odstín podkladu
Pokud není látka světlejších odstínu, volte
barvy vhodné na tmavý textil, mají větší

krycí schopnost. Malovat můžete štětcem
nebo například tupovat houbičkou přes

šablonu.
 



 



 

hodně husté, je možné trochu naředit
zažehlit podle návodu



Kvalitní značky
Textile color

Nerchau
Marabu

Centropen trochu slabší



Voskovky



Voskovky
Barvy drží pouze v případě přežehlení

- pokud uděláte nějakou chybu, je
možné textilii vyprat, a začít malovat

odznova.
 
 



Fixy na textil
cenově dostupné - 15 Kč

za kus
na dozdobení a detaily

různé  barvy, ale největší
využití najde černá



Co dalšího potřebujeme?
 

Papír na podložení
Papírovou lepicí pásku
Žehličku na za fixování

Štětce, houbičky na nádobí



Univerzální rady 
pro postup

oblečení
ochrana rukou

ochrana pracovního prostoru
 
 
 



Univerzální rady 
pro postup
příprava trička na malování

dovnitř vložíme papír
prostor do kterého budeme malovat vymezíme

lepicí páskou
ochráníme ostatní části trika, na které

nemalujeme
nezapomenem papír vyndat před úplným

uschnutím, jinak se přilepí



5 základních technik
malování na trička



Pavoučí batika (vázaná)

Podobný princip jako známe z vázané
batiky za tepla

ale můžeme malovat více barvami na
jednou



Pavoučí batika (vázaná)



Pavoučí batika (vázaná)

důležité principy
barvami malujeme do mokrého

vyždímaného trička, aby se barvy lépe
zapouštěly a prolnuly

















Malování přes šablonu

tupování houbičkou
namočit houbičku, je možné barvu trochu

naředit



Malování přes šablonu

tvorba šablony
ideálně z dětské kresby

dětem dáváme větší papír
používám tvrdý papír - neprosákne a lépe se s

ním manipuluje
není důležitý "tvar", ale jeho "pozadí"







Tupování houbičkou



Tupování houbičkou



Tupování houbičkou



Tisk z folie
malování barvou na  

folii
techniky monotypu
krásný efekt tisku

vhodné i pro
nejmenší













Malování sprejovými
barvami















Malování barvami ve spreji



Dalších 5 tipů
vzájemná kombinace technik, které jsme si

představily
napasujete si je na témata, které potřebujete



Tričko pro malou
čarodějku



Tričko pro malou čarodějku



Tričko pro malou čarodějku



Tričko pro malou čarodějku



Taška s vločkou









Tašička malovaná
voskovkami





Tašička malovaná voskovkami



Tašička malovaná voskovkami



Tašička malovaná voskovkami



Tašička malovaná voskovkami



Pestrobarevná taška



Pestrobarevná taška



Pestrobarevná taška



Taška s tiskem
dětské kresbou













Otázky 



Konec








