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Magic Dots – magické tečky 

Jde o techniku podobnou nitěné grafice. Při této technice vkládáte do připravených otvorů magické 

tečky (Magic Dots) a okolo nich omotáváte barevné nitě. Vznikají tak zajímavé ornamenty a ozdobné 

prvky pro přáníčka. 

Základní pomůcky jsou různobarevné magické tečky (Magic Dots), podložka pro děrování, nástroj na 

dírky, lepící tečky, nitě a nůžky. 

 

Nejdříve si připravte nákres s umístěním bodů, do kterých budou později vkládány magické tečky. 
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Připravte si tvrdší papír s pozadím (např. potištěný razítky) nebo jen silnější barevný papír (vhodný je 

papír či karton o gramáži asi 200g/m2).  

 

Tento papír lícem nahoru umístíte na podložku pro děrování, přiložíte na něj svůj nákres, a nástrojem 

uděláte dírky v místech určených pro magické tečky. 

 

Potom odstraníte svůj nákres a z papíru připraveného pro magické tečky vystřihněte požadovaný 

tvar. Pomůžete si nůžkami nebo vyříznete tvar za pomoci vyřezávacích šablon např. na Big Shotu či 

podobném strojku.  



Návod na Magic Dots od www.tvorilci.cz 

 

 

Připravený tvar opět přiložte na děrovací podložku a zvětšete otvory pro magické tečky. To uděláte 

tak, že nástroj pro děrování vnoříte do otvoru až po konec jehly. S nástrojem nepohybujte do stran. 

 

Na druhou stranu nástroje na dírky si nyní naneste lepící tečku (jsou velmi tenké, nevadí, že se Vám 

nepodaří nanést ve stejném tvaru jako je na fólii, důležité je, aby konec nástroje lepil a tak sloužil pro 

podávání magických teček, jak vidíte na spodním obrázku).   Magická tečka má na spodní straně 

zakončení v podobě zarážky, která potom magickou tečku udrží na místě v papíře i při omotávání nití 

a jejich utahování.  
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Magickou tečku vložte do připraveného otvoru. Mírně zatlačte, aby dobře do otvoru zapadla. 

 

Potom nástroj zvedněte. Většinou to jde snadno, pokud by trošku víc lepil, malinko s ním pootočte. 
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Okolo první magické tečky omotejte niť a udělejte dva jednoduché uzlíky. 

  

Kolem ostatních magických teček omotejte barevnou niť dle vlastní fantazie. 

 

Nakonec udělejte opět dva uzlíky a přebytečné konce nití ustřihněte. 
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Takto vypadá hotový polotovar, který použijete při tvorbě přáníčka. 

 

A takto může vypadat hotové přáníčko. 

 


