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Vyřezávaný obrázek, postup výroby a materiál 

 

 

 



Postup na výrobu vyřezávaného obrázku 

 

Materiál: 

 řezák na papír nebo skalpel (já jsem v tomto projektu použila řezák značky OLFA AK-1) 

 papír A4 na předkreslení obrázku 

barevný papír 160 g/m2 velikost A4 4 ks (doporučuji tuto gramáž, tenčí se Vám zkroutí, s 

hrubším bude náročnější vyřezávání) 

 průhledný papír min 4 ks 

 kopírák (v lepším případě tiskárnu se skenerem) 

 řezací podložka (postačí i rovné prkénko, popřípadě tvrdá lepenka) 

 rámeček s paspartou (Ikea, Mobelix...) 

 izolace do oken na oddělení jednotlivých vrstev (postačí pásky ze silnějšího kartonu) 

 tužka, guma, lepidlo  

 

Postup 

• Nejprve si vytáhnu z rámečku paspartu a změřím velikost vnitřního otvoru, v mém případě 

to bylo 12 cm x 12 cm. Pro naši práci potřebujeme trošku větší otvor, než je zakoupená 

pasparta, budeme tedy pracovat s otvorem 13 x13 cm. 

• Na obyčejný papír si narýsuji čtverec 13 x13 cm a nakreslím si do něj vlastní návrh 

obrázku.  

• Nyní si náš návrh rozdělím na pomyslné vrstvy. Je důležité, aby se motiv vždy dotýkal 

všech čtyř stran ohraničení. Pokud by se nedotýkal, motiv by nám po vyřezání vypadával 

nebo se převracel. 

• Pomocí fixu si vytvořím silnější linie, které nám pomohou při překreslování vzoru k 

vyřezávání. 

• Takto si pečlivě připravím jednotlivé vrstvy obrázku. 

• Promyslím každý detail, kudy řez povedu. 

• Hotový nákres si pomocí kopírovacího papíru překreslíme na námi zvolený barevný papír 

gramáže 160 g/m2.  

Dbáme na to, aby byl obrázek otočený rubem nahoru. Obrázek budeme vyřezávat z rubové 

strany, takže se nemusíme bát, že na našem výsledném obrázku půjdou vidět linie z 

kopíráku. Pokud máme tiskárnu, obrázek si na papír vytiskneme. 

• Teď se obrníme trpělivostí a pečlivě vyřízneme každý detail. Pokud se nám podaří nějaký 

kousek omylem odříznout, nic se neděje, lepidlem jej zase připevníme zpět. 

• Obrázek ještě potřeboval doladit, doplnila jsem jej ještě o třetí vrstvu. 

• Když už máme všechny vrstvy vyřezané, pro dosažení 3D efektu je od sebe oddělíme 

pomocí izolačních pásků.  

• Ty nalepíme cca 2 cm od vnitřního okraje, aby v obrázku nebyly z boku vidět. Pokud 

nemáme k dispozici izolaci, postačí nám vyřezané pásky z kartonu, které na sebe nalepíme 

do výšky, kterou potřebujeme a kterou nám hloubka rámečku dovolí. 

• Pásky nalepíme i na paspartu. 

• Vybereme si vhodnou barvu pozadí celého obrázku a obrázek zkompletujeme. Voilà!!! 

 

Pokud si netroufáte na výrobu vlastního návrhu, níže najdete naskenované všechny tři vrstvy, které 

můžete ve vašem projektu použít a fotografie postupu práce. Pokud zvolíte jinak barevný papír, 

bude výsledek také zajímavý... a o to zde běží :) 

Ať se dílo daří :) 

 

S pozdravem Saša Čadová 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 

   











  


