
Ako poskladať uteráky a osušky tak, aby boli zároveň aj dekoráciou?

(Prečítajte si článok, inšpirujte sa ním a naučte sa používať uteráky a osušky vo forme dekorácie ako 
profesionál! S nami to zvládnete jednoducho.)

Potešte svojich blízkych nádhernou dekoráciou, ktorá na prvý pohľad ani z ďaleka nevyzerá ako 
uteráky a osušky.

Dekoračné police

Nenechajte poklice v kupelni všednymi. Spojte prijemne s uzitocnym a vytvorte prakticku 
dekoraciu 

Zrolujte uterák a ozdobte si policu v kúpeľni, ktorá ihneď naberie nový rozmer.

Labuť

K zhotoveniu labute z uteráka budete potrebovať iba uterák. Položte ho na rovný povrch na šírku. 2 
horné rohy zložte nadol a dovnútra k sebe ako keď skladáte loďku z papiera. Obe vonkajšie hrany 
točte smerom do stredu. Výsledný tvar preložte do písmena Z tak, aby bol užší roh hore. Zvyšné 
krivky vytvarujte na tvar labute.

TIP!

Pokiaľ chcete zaujať romantickou dekoráciou, zhotovte 2 labute. Postavte ich oproti sebe, čím 
vytvoria nádherný tvar srdca.  



Slon

Uterák položte na šírku na rovný povrch. Vezmite asi 15 cm bokov a zahnite smerom do stredu. To 
isté zopakujte ešte raz. Uterák si obráťte na výšku a vytvorte 2 rolky tak, aby sa stretli presne 
v polovici. Prehnite tak, aby kotúče smerovali von. Postavte na „nohy“ a vezmite druhý uterák.

Aj tento uterák položte na šírku a na rovný povrch. Spodnú strednú časť pripevnite sponou. Začnite 2 
spodné rohy odďaľovať do rolky tak, aby bol uterák stále napnutý. Pokračujte až do stredu, kým sa 
vám rolky nestretnú. Uterák pretočte tak, aby jeho rovná strana smerovala hore. Špic trošku ohnite. 
Rovnú časť uteráka chyťte a v strede potiahnite smerom k ohnutému špicu. Rohy rozprestrite na 
stranu.

Hotovú hlavičku položte na nohy a slon z uterákov je hotový! Môžete ho ešte vyzdobiť slnečnými 
okuliarmi alebo čiapkou.  

BONUS – elegantné zloženie uteráka

Na rovný povrch natiahnite uterák na výšku a tak, aby bol čo najviac vyhladený. Môžete použiť 
žehličku. Vrch a spodok uteráka prehnite tak, aby sa ich okraje stretli v polovici. Následne ho ešte raz 
prehnite na polovicu. Teraz si môžete elegantný a zmenšený uterák zavesiť na akékoľvek viditeľné 
miesto vo vašej kúpeľni.

(Naučili ste sa skladať uteráky ako profesionál! Teraz vás už žiadna situácia nevydesí a vy si tak 
budete môcť poradiť kdekoľvek – stačí vám k tomu len jeden uterák.)


