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Úvod

ÚVOD
Sem tam se skoro každému zaříkávači stane, že se připlete k nějakému tomu boji.
Ale to není důvod k tomu si špinit ruce obyčejnými zbraněmi. Vždyť ohnivé koule
jsou mnohem elegantnější. Jenže i ty si musíme připravit dopředu. Proto jsme pro
vás připravili návod, jak ohnivé koule, ale i jiné magické projektily, vyrobit.

CO BUDEME POTŘEBOVAT

❖ Pěnový míček – Dá se sehnat v obchodech se sportovními potřebami
(Sportisimo apod.) pod názvem míček na líný tenis, nebo jako softový míček,
❖ Filc (na ohnivé koule žlutý, na ledové bílý atd.) – Dá se sehnat v galanterii
nebo obchodě s látkami. Na jednu ohnivou kouli by měla stačit A4,
❖ Akrylové barvy (na ohnivé koule žlutá + červená + případně i oranžová, na
ledové světle modrá a bílá či stříbrná atd.), nebo jiné vodou nesmyvatelné
barvy, které drží na látce,
❖ Štětce, paletu nebo plastovu destičku na barvy, misku na vodu
❖ Podklad (noviny, igelit), pracovní oblečení,
❖ Nůžky,
❖ Textilní pásku,
❖ Jehlu a nit, špendlíky,
❖ Tužku, fixu a kousek papíru,

Co budete potřebovat
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POSTUP
U ohnivé koule je fajn, že vůbec nemusíme řešit nějakou přesnost, přece jenom oheň
je všechno možné, jen ne symetrický.

PLAMÍNKY Z FILCU
Na papír si předkreslíme tvar plamínku, vystřihneme ho, obkreslíme na filc (tužkou,
nebo fixou) a opět vystřihneme (na látku je skládáme od kraje). Na jednu kouli je
dobré mít alespoň 4 plamínky a je fajn, aby nebyly všechny úplně stejné. Doporučuji
udělat plamínky dlouhé skoro jako je šířka jedné A4, pokud máte tu možnost (na
obrázku jsou kratší; delší by vypadaly lépe). Čím více plamínků, tím samozřejmě lépe.

Obkreslení plamínku na filc

čtyři filcové plamínky

Následně nabarvíme filc akrylovými barvami. Myslete na to, že tyto barvy nejdou
vyprat ani umýt, proto je dobré mít pracovní oblečení, nemalovat v blízkosti věcí,
které by se mohly zničit atd. Je dobrý nápad si malování vzít ven, nebo alespoň na
podložku.
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Nabarvené plamínky

Nám se osvědčilo malovat co nejřidší barvou. Sice dlouho schne, ale lépe se vpíjí do
látky a hlavně čím méně barvy, tím lépe budou plamínky vlát při letu, protože budou
měkčí. Zároveň spotřebujeme méně barvy a navíc by jinak hrozilo, že pokud by
plamínky byly moc tvrdé tak by projektil nebyl bezpečný a nemohli bychom ho
používat. Je fajn míchat barvy a používat více odstínů. Také nemusíme plamínek
nabarvit celý, stačí např. červená špička. Jak už jsme psali, schne to dlouho. Pokud se
vám nechce čekat, můžete je zkusit vysušit fénem, ale pozor na to, že při tom
odstřikují kapičky barvy do všech stran a můžou ušpinit cokoli, co je v okolí. Při sušení
můžeme také zkusit trochu vody odsát ubrouskem.

PŘIŠITÍ PLAMÍNKŮ NA
MÍČEK

Až budou plamínky suché (není nutné
úplně, ale neměly by už barvit), přišijeme je
k pěnovému míčku jako na obrázku níže.
Je lepší dělat dlouhé stehy a zapíchnout
jehlu hluboko do míčku při vytažení si
můžeme pomoci kleštěmi, aby se nit
nevyškubávala. Je to důležité, především
pokud máte méně kvalitní míčky.
Přišívání plamínku

OBLEPENÍ MÍČKU PÁSKOU
Když máme přišito, oblepíme celý míček kobercovou páskou. Protože kobercové
pásky bývají moc široké a krabatili by se, rozstřihneme je před nalepením alespoň
napůl. Je dobré začít u plamínků a co nejpevněji je přilepit k míčku. Pásku moc
nestahujeme, aby nebyla koule tvrdá. Pozor na to, aby byla páska rovná a hladká.
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Přilepení plamínků páskou

Ukázka oblepeného míčku

BARVENÍ OHNIVÉ KOULE
Nakonec kouli nabarvíme. Opět použijeme
akrylové barvy, ale už je moc neředíme.
Doporučujeme míchat barvy a řekli bychom, že
platí, že čím víc flekaté, tím hezčí. Opět
zdůrazňujeme, že akryl nejde vyprat ani umýt (a
to ani ze štětce, pokud na něm barvu necháme
zaschnout). Akryl schne poměrně rychle, ale i
tak je dobré kouli nechat uschnout přes noc.

Barvení míčku

Ukázka hotových ohnivých koulí
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Další nápady na magické projektily

NÁPADY

NA

PROJEKTILY

MAGICKÉ

LEDOVÁ KOULE
Je to v podstatě malinkatá kometa nebo sněhová koule s ocásky z prachu. Při výrobě
postupujeme stejně jako u ohnivé koule, jenom neděláme z filcu plamínky, ale
ocásky komety, a použijeme jiné barvy (bílou a světle modrou, pěkná je i stříbrná
nebo nějaká třpytivá). Také je fajn udělat ocásků o něco více, doporučujeme
minimálně 6, jako je na obrázku níže u ledové koule.

BOUŘNÁ STŘELA
Opět stejný postup. Použity byly šedá, bílá, černá a tmavě modrá barva. Zase
doporučujeme ocásků spíš více, vypadá to pak v letu výrazně lépe, ale je to větší
opruz je vyrábět.

Bouřná střela (nalevo) a ledová koule (napravo)

KAMENNÁ STŘELA
Střela především pro trpasličí čaroděje preferující starý dobrý kámen je také
vyrobená z molitanového míčku, místo ocásků nebo plamínků z filcu je ale celý
polepený čtverečky a obdélníčky z poretenu (doporučujeme ale použít spíše molitan
– je měkčí). Ty jsou přilepeny kobercovou páskou a jako barvy jsou použity šedá,
hnědá, černá a zlatá.
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LESNÍ STŘELA
Projektil mágů, kteří mají blíže k přírodě, jsme udělali obdobně jako předchozí.
Větvičky (viz obrázek níže) můžeme vyrobit tak, že smotáme kobercovku a
nabarvíme ji na hnědo, lístky jsou ze zeleného filcu. Vše je k projektilu přišité hnědou
bavlnkou. Pozor, prošívá se obtížně, je lepší použít velkou jehlu a pomoct si kleštěmi.
Na výrobu byly použity modrá, stříbrná (namíchaná modrou kvůli lesku) a hnědá.
Barva koule může být libovolná, myslíme, že třeba zelená nebo žlutá by mohla
vypadat také zajímavě.

Kamenná střela (nalevo) a druidova lesní střela (napravo)
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