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Veselé 
Velikonoce
Letos sousedi puknou závistí. 
OVO návody, tipy a triky povýší 
právě vaše kraslice do první ligy.

S produkty OVO je totiž jednoduché do-
sáhnout profesionálního vzhledu kraslic. 
Každý rok vám přinášíme nové barvy, nové 
efekty a vychytávky.

Děkujeme vám, že jste si stáhli tento ebook 
a těšíme se, že vám pomůže udělat letošní 
Velikonoce ještě barevnější, hravější a pře-
devším veselejší. Takže přejeme...

Veselé Velikonoce!
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Práškové 
barvy

Hospodyňky, barvení vajíček 
nemusí být pracné ani letos.

Práškové barvy na vajíčka jsou ta správná 
velikonoční klasika. Pokud chcete krásná 
celobarevná vajíčka, nabízíme vám pestrou 
paletu těchto barev:

• žlutá,

• fialová,

• červená,

• zelená,

• modrá.

Náš OVO tip
Pro sytější odstíny barev použijte 
menší množství vody. K docílení 
jedinečného lesku vajíčka potřete 
tukem.

Koupit OVO práškové barvy »

Obsah sáčku rozpusťte v 1/3 litru horké vody 
(cca 70°C) s 2 - 3 lžícemi octa a vložte čistá, 

odmaštěná a natvrdo uvařená vajíčka.

Po 2 - 5 minutách je vejce obarvené. Vyjměte 
jej a nechte oschnout. Pro sytější odstíny barev 

použijte menší množství vody.

http://mojevelikonoce.cz
http://www.druchema.cz/k43-velikonoce-praskove-barvy
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Tekuté 
barvy

Chcete více sytých barev a navíc 
jednodušeji? Pak si zamilujete 
barevné OVO sady tekutých barev.

Tekuté barvy se jednoduše ředí přímo 
s horkou vodou s octem. Nabízíme je v 
atraktivních barevných kombinacích:

• žlutá a zelená,

• modrá a červená,

• červená a fialová,

• oranžová a hnědá.

Náš OVO Tip
Lesklého designu obarveného vejce 
dosáhnete přetřením tukem.

Koupit OVO tekuté barvy »

Obsah sáčku s tekutou barvou rozpusťte ve ¼ litru 
horké vody (cca 70° C) se 2 lžícemi octa.

Ponořte očištěné a odmaštěné vejce 
na 30 – 60 vteřin. Ponořte jej celé!

Vyjměte a nechte oschnout. Pro dosažení sytější 
barvy je vhodné použít menší množství vody.

http://mojevelikonoce.cz
https://www.druchema.cz/k45-velikonoce-tekute-barvy
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Obtisky 
kraslice

Chcete mít vajíčka ozdobená 
jako kraslice a nemáte dostatek 
trpělivosti nebo zručnosti?

Zkuste využít obtisků s kraslicovým vzo-
rem. Jednoduše se nanáší a na vajíčku 
vypadají krásně.

Náš OVO Tip
Hlazením hladkou stranou mokrého 
papíru vymáčknete vodu a vzduchové 
bubliny. K docílení jedinečného lesku 
pak vajíčka potřete tukem.

Koupit OVO obtisky kraslice »

Odstřihněte obtisk a ponořte na několik 
vteřin do teplé vody.

Jakmile jde obtiskem posouvat, přiložte papír 
s obtiskem na vařené vajíčko obrázkem nahoru.

Papír z pod obtisku vytáhněte. Uhlaďte.

http://mojevelikonoce.cz
http://www.druchema.cz/z187-ovo-obtisky-kraslice
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Efekt zlatý 
třpyt

Velikonoční vajíčka mohou získat 
úplně nový a slavnostní vzhled 
s pomocí stříbrného nebo dokonce 
zlatého třpytu.

Milovníci klasických velikonočních barev 
mohou zlatou doladit vzhled vajec, dodat 
jim unikátní zlatý třpyt i nádech luxusu. 
Stejně tak příznivci přirozeného vzhledu 
nemusí dokonce vejce ani barvit, ale jen je 
doladit do zlatého tónu. Vejce tak získají 
neobvyklý poutavý vzhled, moderní 
a vkusný nádech a na velikonočním stole 
vyniknou.

Koupit OVO Efekt zlatý třpyt »

Nakapejte do rukavice barvu

Horké vajíčko poválejte v dlani

Efekt je hotov!

http://mojevelikonoce.cz
http://www.druchema.cz/z3481-ovo-efekt-zlaty-trpyt
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Efekt 
mramor

Jedinečný mramorový efekt ohromí 
každého koledníka.

Se sadou OVO Mramor je vytvoření mra-
morového vajíčka velmi snadné. Opět stačí 
pouze správně uvařit vejce (ideálně se lžíci 
octa) a usušené ještě horké vajíčko poválet 
v barvě nanesené na rukavici. Velikonoce 
mohou být přeci zábava, nemyslíte?

Náš OVO Tip
Pokud chcete docílit vícebarevného 
mramorového efektu, nakapejte do 
rukavice 1 – 3 kapky různých barev 
anebo barvy aplikujte postupně, 
tj. po aplikaci první barvy otřete 
rukavice suchým ubrouskem a postup 
opakujte s dalšími barvami.

Pro docílení kvalitního mramorování 
je nutné barvit vajíčka teplá až horká. 
K docílení lesku vajíčka potřete tukem.

Koupit OVO Efekt mramor »

Nakapejte do rukavice 
1–3 kapky barvy / barev.

Horké vajíčko poválejte.

Efekt je hotový.

http://mojevelikonoce.cz
http://www.druchema.cz/z200-ovo-efekt-mramor
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Efekt mramor 
pruhy

Pro hru „hledání vajíček po zahradě“ 
je tento efekt to pravé vaječné.

Schovají se v hlíně, v trávě i za okapem. Po-
stup pro tento efekt je shodný s postupem 

na předchozí straně. Nezapomeňte ale 
barvit vajíčka ještě horka a pěkně natvrdo 
uvařená se lžící octa.

Koupit OVO Efekt mramor »

Nakapejte do rukavice barvu. Horké vajíčko poválejte.

Na vajíčko naneste štětcem další vrstvy 
barvy a opět poválejte.

Efekt je hotov!

http://mojevelikonoce.cz
http://www.druchema.cz/z200-ovo-efekt-mramor


Tipy a triky pro ty nejkrásnější kraslice 9

Efekt mramor 
Tygr

Někdo pouští na koledníky psy. 
Vy však na ně letos můžete pustit 
tygry. A to téměř doslova.

Náš OVO tip
V poslední fázi so pomožte papírovými 
ubrousky, které zbývající nezaschlou 
barvu odsají a zároveň vám vytvoří 
unikátní design. Koupit OVO Efekt mramor »

Navlékneme si přiložené rukavice 
a nakapeme si do nich několik 

kapek žluté gelové barvy.

V barvě promneme natvrdo 
uvařené vejce.

Nyní máme barevné vejce 
s mramorovým efektem.

Odstřihneme hrot z červené gelové 
barvy a začneme jí kreslit na vejci 

kruhy po jeho obvodu.

Po té můžeme použít štěteček 
nebo vlastní prst...

... a přebytečnou barvu 
mírně rozetřít i do původního 

žlutého obarvení.

http://mojevelikonoce.cz
https://www.druchema.cz/z200-ovo-efekt-mramor
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Efekt mramor 
Moře

Čechy moře sice namají, ale s 
gelovými barvami si efekt moře 
můžeme doma hravě vytvořit.

Náš OVO tip
Ideální aktivita pro kreativní děti, 
které se tak zabaví a mohou tvořit 
dekoraci ve stylu moře na 1 000 
různých způsobů. Koupit OVO gelové barvy »

Natvrdo uvařené vejce důkladně 
osušíme. Nasadíme si rukavice.

Odstřihneme hrot zelené gelové 
barvy a začneme jí kreslit spirálky.

Totéž uděláme v opačném 
směru s modrou barvou.

Kreativitě a hravosti tahů 
se meze rozhodně nekladou.

Po té si připravíme papírové 
ubrousky a takto dekorovaná vejce 

v nich několikrát poválíme.

Dosáhneme tak rozpití barev, 
odsátí přebytečné barvy a 

dotvoření unikátního designu.

http://mojevelikonoce.cz
https://www.druchema.cz/z200-ovo-efekt-mramor
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Smršťovací 
košilky

Nazdobené vajíčko ve zdobném 
stylu podkrkonošské krajky 
rozhodně nikdo nepřehlédne.

Jestli se vám takové vajíčko líbí a chcete 
si jej nazdobit, není to vůbec složité. Se 

smršťovacími košilkami s původním moti-
vem budete mít plnou ošatku nazdobených 
vajíček za pár minut.

Koupit OVO Smršťovací košilky »

Vystřihněte si košilku. Můžete odstřihnout okraje 
obrázku, košilka na vajíčko lépe dolehne.

Na uvařené vajíčko navlékněte košilku.

Vajíčko s košilkou položte na lžíci a ponořte 
na 3 sekundy do horké (80 – 95°C) vody.

Vyjměte vajíčko 
z vody a nechte oschnout.

http://mojevelikonoce.cz
http://www.druchema.cz/k49-velikonoce-smrstovaci-folie


Tipy a triky pro ty nejkrásnější kraslice 12

Smršťovací 
košilky Beránci

Beránek je symbolem Velikonoc. 
Proč jej tedy nemít i na vajíčkách?

Postup na vytvoření vajíčka s barevnou 
košilkou je přitom opravdu jednoduchý. 
Pestrý a hravý design vajíčka ocení přede-
vším děti. Vždyť přeci především pro ně na 
Velikonoce vajíčka zdobíme.

Náš OVO Tip
Pro ještě větší usnadnění této metody 
je možné vejce s košilkou položit na 
lžíci a tu následně přelít horkou vodou. 
Aplikace se ještě urychlí a vejce 
můžete ze lžíce odložit rovnou na 
připravený talíř nebo do ošatky.

Koupit OVO košilky Beránci »

Vystřihněte si košilku. Můžete odstřihnout okraje 
obrázku, košilka na vajíčko lépe dolehne.

Na uvařené vajíčko navlékněte košilku.

Vajíčko s košilkou položte na lžíci a ponořte 
na 3 sekundy do horké (80 – 95°C) vody.

Košilka horkem k vejci pěkně přilne. 
Vyjměte vajíčko z vody a nechte oschnout.

http://mojevelikonoce.cz
https://www.druchema.cz/z2418-ovo-smrstovaci-kosilky-beranci
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Kreativní 
obtisk Sláma

Obtisky jsou vděčná forma pro 
zdobení bílých, ale i barevných 
vajíček. Vyzkoušejte sami, 
jak je to snadné.

Aršíky s motivy a dekory je možné obtiská-
vat na vajíčka podle vaší fantazie a tvůr-
čího rozmaru. Zapojte do zdobení i děti. 
Uvidíte, že si letos Velikonoce zamilují. 

Náš OVO Tip
Po odstranění podkladového papíru 
pod obtiskem jím ještě můžete obtisk 
vyhladit. Dosáhnete tak lepšího přilnutí 
a zbavíte se i případných nerovností, 
které mohly aplikací vzniknout.

Koupit OVO obtisk Sláma »

Z aršíku obtisků odstřihněte požadovaný obtisk 
a ponořte ho na několik vteřin do misky s vodou.

Následně ho přiložte na vejce a opatrně odstraňte 
podkladový papír pod obtiskem.

Nechte obtisk řádně zaschnout, aby mohl dotvořit 
požadovaný přírodní slámový motiv dekorace.

http://mojevelikonoce.cz
https://www.druchema.cz/z190-ovo-obtisky-slamove
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Akce a novinky

Nezapomeňte, že na našem webu 
mojevelikonoce.cz pro vás máme 

další tipy, novinky a soutěže.

Těšíme se na Vás. 
Váš OVO tým

Moje Velikonoce »

http://mojevelikonoce.cz
http://www.mojevelikonoce.cz
http://www.mojevelikonoce.cz
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