
Námořníci:
Kostým se skládá z tmavých základových kal-
hot a modrého trička, dále je doplněn šátkem 
na hlavu s námořnickými pruhy a přívěskem 
ve tvaru loďky. 

Co budete potřebovat: 
Šátek: Trojúhelník bílé látky (např. rozstří-
hané staré prostěradlo), modrá barva (např. 
barva na textil, textilní fi xy).
Loďka: Tvrdý papír, nůžky, barvy (např. tem-
pery, vodovky).
Dalekohled: Buď můžete použít nějakou hrač-
ku, nebo jej vyrobit pomocí ruliček z kuchyň-
ských ubrousků.

Jak na to:
Šátek: 
Pomalujte látku vodorovnými pruhy.
Nastříhejte ji na trojúhelníky, nejdelší strana trojúhelníku je cca 80 cm.
Loďka (šablona č. 5): 
Vystřihněte loďku z tvrdého papíru.
Vymalujte loď barvami.

Kuchař:
Kostým je tvořen základovými tmavými kalhotami a  bílým 
tričkem, dále je doplněn kuchařskou čepicí a přívěskem příboru. 

Co budete potřebovat: 
Čepice: Tvrdý papír, střihový papír, lepidlo, kuchyňská gumička.
Příbor: Tvrdý papír, nůžky, alobal, šňůrka.

Jak na to:
Čepice (šablona č. 7): 
1.  Vystřihněte část A z bílého tvrdého papíru a část B ze stři-

hového papíru.
2. Pomačkejte střihový papír. 
3.  Nalepte lehce vyrovnaný střihový papír po delší straně k tvr-

dému papíru (plocha C s plochou D, viz příloha.) 
4. Spojte po obvodu lepidlem tvrdý se střihovým papírem.
5.  Horní okraj čepice (střihový papír) svažte gumičkou a protáh-

něte dovnitř čepice (gumička je schovaná uvnitř, nejde vidět).
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Příbor (šablona č. 1): 
Polepte oboustranně papír alobalem.
Obkreslete šablonu příborů.
Vystřihněte šablony.

Kapitán:
Kostým je tvořen základovými tmavými kalhotami a bílým tričkem, dále je doplněn 
o kapitánskou čepici a přívěsek kotvy.  

Co budete potřebovat: 
Kotva: Tvrdý černý papír, nůžky.
Kapitánská čepice: Tvrdý papír, nůžky, barvy (např. tempery, vodovky), šňůrka.

Jak na to:
Kotva (šablona č. 5): Vystřihněte kotvu z tvrdého papíru podle šablony.

Jak na to:
Čepice (šablona č. 6): 
1.  Vystřihněte část A z tvrdého bílého papíru a část B 

ze střihového papíru.
2. Pomačkejte střihový papír.
3.  Nalepte lehce vyrovnaný střihový papír po  delší 

straně k tvrdému papíru (plocha C s plochou D, viz 
příloha).

4. Spojte po obvodu lepidlem po celé délce jak tvrdý, 
tak střihový papír.
5.  Horní okraj čepice (střihový papír) svažte gumičkou 

a protáhněte dovnitř čepice (gumička je schovaná 
uvnitř, nejde vidět).

6. Z rubu přilepte kšilt.
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