VYROBTE SI PAPÍROVÉHO DRAKA
Létajícího draka si klidně můžete vyrobit i sami doma. Potřebujete jen základní vybavení.
Kromě papíru, špejlí, lepidla a provázku navíc budete potřebovat trochu fantazie.

Potřebné pomůcky:







2 dřevěné laťky
arch hedvábného papíru
krepový papír
režný provázek
lepidlo či lepicí páska
klacík na namotání provázku

Tyčky tvořící kostru draka uřízneme v poměru délek 3:2 (např. 60 a 40 cm nebo 90 a
60 cm). Kratší tyčku položíme přes delší ve 2/3 délky a svážeme provázkem do kříže.
Po obvodu kostry napneme špagát tak, aby se tyčky neprohýbaly a provázek nebyl
nikde prověšený.

Kostru draka přiložíme na hedvábný papír a podle obvodových provázků jej
obkreslíme. Přidáme asi 2 až 3 cm navíc, které budeme ohýbat přes kostru.
Obkresleného draka nejprve vystřihneme a pak přiložíme kostru a přes ni přehneme
konce. Ustřihneme špičky papíru, aby nám nepřekážely, a přelepíme.

Na výzdobu draka použijeme barevné spreje, pastelky nebo třeba fixy. Lze také zvolit
variantu vystřihnutých obrázků, které na draka nalepíte. Pokud zapojíte svoji fantazii, drak
bude hotové umělecké dílo. Na ocas je třeba asi 2 m provázku, na který asi po 25 cm
upevníme 8 až 10 mašliček vyrobených z krepového papíru. Můžeme si zvolit různé barvy a
vzory. Čím barevnější bude ocas, tím veselejší bude hotový drak. Pokud nechcete vázat
mašličky, nastříhejte pruhy krepového papíru, ty společně smotejte a připevněte k drakovi.

Draka otočíme naruby a na laťkách si nejprve označíme 15 cm od středu. Zde nalepíme
čtverečky izolepy a protáhneme jimi provázky zauzlované na laťkách. Provázky na lícové
straně vytvoří kříž, kam uvážeme smyčku s vůlí pro případné dotažení. Opřeme špičku draka
o zem, aby se zemí svíral 60 ˚. Provázek na kříži pevně zauzlujeme, aby směřoval k zemi
pod úhlem 90 ˚. Přivážeme ke kříži provázek namotaný na kus dřívka a můžeme vyrazit za
příznivého větru na kopec pouštět draka.

Krásný let a spoustu zábavy!!!
A když budete mít chuť, hotové draky nafoťte a pošlete na adresu:
estetika@ddmtrinec.cz.

Těšíme se fotografie vašich draků……

