Dekorace z kaštanů oživí váš dům či byt. Probuďte v sobě
kreativce!

Chcete, aby vaše dekorace z kaštanů vítala každého hosta, který se k vám vydá na návštěvu?
Pak si zkuste vyrobit kaštanový věnec na vstupní dveře,…

Dekorace z kaštanů k počínajícímu podzimu zkrátka patří. Oslnivé podzimní barvy tak
můžete vnést i do svého domova. Sběr samotných kaštanů sice nastane až zhruba za měsíc,
už teď se ale můžete zamyslet nad tím, co krásného z nich vytvoříte. Vyhrají si samozřejmě
i děti, které z nich staví proslulá „zvířátka“ pomocí párátek.
Pokud se stále nemůžete rozhodnout, jaké dekorace z kaštanů vyrobit, máme pro vás několik
jednoduchých tipů. Postačí mít k ruce pár základních pomůcek a o všechno ostatní se pak už
postará pouze vaše fantazie. Pusťte se do tvoření!

Dekorace z kaštanů: Výroba věnce na vstupní dveře
Chcete, aby vaše dekorace z kaštanů vítala každého hosta, který se k vám vydá na návštěvu? Pak si
zkuste vyrobit kaštanový věnec na vstupní dveře, který svým neotřelým vzhledem padne do oka
leckomu. Na jeho zhotovení budete potřebovat:

korpus na věnec (ze slámy, nebo polystyrenu)
větší množství kaštanů
javorové a dubové listy (podzimem zbarvené)
ořechové skořápky
provázek z juty
tavnou lepící pistoli
Nejprve začněte tím, že pomocí tavné lepící pistole připevníte na celý povrch korpusu kaštany.
Tím zakryjete podklad a zároveň utvoříte základ věnce. Další fáze tvorby dekorace z kaštanů je
zcela na vaší kreativitě. Z jutových provázků je možné vytvořit buď spirálky, chomáčky, nebo
mašličky. Ty pak přilepíte ke kaštanům v různých místech, kde se vám to bude líbit. Perfektně
doplní věnec i ořechové skořápky nalámané na menší kusy, dobře budou vypadat i celistvé půlky.
Přidat lze na kaštanový věnec vše, co vám připomíná podzim. Ideální jsou tedy i pestrobarevné listy
stromů, jako je javor, dub, buk, jinan a podobně.

Dekorace z kaštanů: Kulatá podzimní výzdoba na stůl
Obdobným způsobem, jako v předešlém případě, budete postupovat při výrobě této dekorace
z kaštanů. Místo korpusu na věnec si pořiďte několik středně velkých polystyrenových koulí
(zakoupíte v květinářství, či zahradnictví). Posléze povrch koule polepíte hustě kaštany a
dozdobíte dalšími přírodními materiály dle preferencí. Krásně budou vypadat i žaludy, jeřabiny,
nebo třeba obilná stébla. Dekorativní koule z kaštanů lze umístit doprostřed jídelního stolu, kde
se budou určitě vyjímat.

Dekorace z kaštanů: Svícen v podzimních barvách
Jestliže si rádi čas od času zapálíte svíce pro relaxační chvilku, potěší vás zcela jistě tato dekorace
z kaštanů. Vyrobte si zajímavě vyhlížející svícen, který se hodí jak na konferenční stolek, tak i na
jídelní stůl. Potřebný materiál:
větší dřevěná mísa s plošším dnem
tavná lepící pistole
několik větších kaštanů
tři až čtyři velká jablka

nožík
3 až 4 čajové svíčky
žaludy a lískové ořechy ve skořápce
Než zahájíte výrobu další dekorace z kaštanů, mějte na paměti, že svícen z organických materiálů
bude náchylný na vznícení. Proto po zapálení svíček nikdy neopouštějte místnost. Jako první si
k ruce vezměte jablíčka, v kterých pomocí nožíku udělejte prohlubně. Hloubku a šířku určete dle
velikosti čajových svíček. Ty by měly v jablku dobře držet, dužina by rovněž neměla přečnívat.
Posléze jablíčka se svíčkami uvnitř připevněte tavnou pistolí k dřevěné míse. Umístění volte dle
osobního zvážení. Ideální je uprostřed. Povrch mísy v okolí jablek pak polepte hustě kaštany,
žaludy, a lískovými ořechy. Použít však lze jakýkoliv přírodní materiál, který máte k dispozici.

Dekorace z kaštanů: Ozdobný řetěz
Chcete podzimně nazdobit okolí oken? Potom se bude perfektně hodit tato dekorace z kaštanů.
Ozdobný řetěz lze pověsit kamkoliv. Svázat jej můžete do různých tvarů, jako je srdce, kruh, nebo
spirála. Vždy bude vypadat skvěle. K jeho výrobě vám postačí jen pár drobností. Obstarejte si
dostatečně dlouhou látkovou stužku střední šířky, větší množství kaštanů a ostré šídlo, nebo
kulatý šroubovák na propíchnutí kaštanů. Na stuhu pak postupně navlékejte jednotlivé kaštany a
tvořte řetěz. Na obou koncích jej nezapomeňte zauzlovat a vytvořte mašle.
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