
Jak vyrobit Papier Mâché (papírmaš) 

 

Papier Mâché neboli rozmělněný – rozmašírovaný papír je jednoduchá výtvarná technika 

vhodná pro malé děti. Výrobky jsou udělány z roztrhaných kousků papíru nebo z papírové 

kašovité směsi zpevněné lepící složkou. 

 

 

 
  

  

https://thebulletpointkids.wordpress.com/tag/papier-mache/
https://lh3.googleusercontent.com/-ovSoXtGkgxU/VJSvjuVc71I/AAAAAAAAC9c/A2tpSvt-zmg/s500/Photo%25252020141219230649.jpg


 

Metoda 1. – Výrobky z proužků papíru 
Papír: noviny, ubrousky, balící nebo dekorační papír rozstříhaný či roztrhaný na proužky 2 až 

3 cm široké a 10 až 15cm dlouhé 

Forma: balónky; misky, talířky obalené potravinářskou fólií nebo natřené vazelínou či olejem 

Lepící složka:  

 řídké moučné lepidlo 

 husté moučné lepidlo 

 bílé lepidlo – školní bílé lepidlo (herkules) rozmíchané s trochou vody; lepidlo 

 na tapety – výroba podle prodejce, není vhodné pro malé děti 

 

Postup: papírové proužky se namočí v lepící směsi a po jednom se pokládají na formu tak aby 

se navzájem překrývaly. Minimálně tři vrstvy, čím více vrstev tím bude konečný výrobek 

pevnější, ale bude také déle schnout. Po uschnutí, za jeden či dva dny, se výrobek může 

nalakovat nebo namalovat barvami. 

Výrobky 

 Košíček na velikonoční vajíčka – umělecká technika vhodná pro batole 

 Obří velikonoční vajíčka 

 

 

Metoda 2. – Výrobky z kašovité papírové směsi 
Noviny nechte přes noc namočit ve vodě, slijte a dejte vařit asi na 30min do čisté vody dokud 

se nezačnou lámat papírové vlákna, slijte vodu a papírovou hmotu míchejte a hněťte dokud se 

směs nezmění v hladkou kašovitou hmotu, přimíchejte lepicí složku (viz. Výrobky z proužků 

papíru) a vlijte do formiček. 

řídké moučné lepidlo – v misce smíchejte 1/4 hrnku mouky s jedním hrnkem studené vody a 

pořádně rozmíchejte, v hrnci zahřejte 5 hrnků vody a pomalu vmíchejte hustou moučnou 

směs, vařte za stálého míchání na pomalém plameni, dokud směs nezhoustne, asi dvě až tři 

minuty.  

husté moučné lepidlo: 1 hrnek mouky na 3 hrnky vody, postup stejný jako na řídké lepidlo;  

Krásné tvoření 
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