
NÁVOD NA VÝROBU 
KOVOVÉ KVĚTINY

VÁNOČNÍ  
SOUTĚŽ
Zvládli jste výrobu kovové 
květiny? Pokud vaše odpověď zní 
ano, zapojte se do naší soutěže 
a vyhrajte tablet! Pro přihlášení 
do soutěže postačí vyfotit vaši 
vyrobenou květinu a zaslat 
fotografii do 20. 12. 2019 na 
e-mail: marketing@eltodo.cz

Přejeme mnoho štěstí!!!

Více informací k soutěži 
naleznete na: ww.eltodo.cz

3 Drát provlékneme vnitřním 
dílem květu a zespodu při
pájíme. Na stonek nasu

neme vnější díl květu, srovnáme jej 
s vnitřním dílem a opět připájíme. 
Potom ke stonku připájíme jednotlivé 
větvičky s lístky. Nakonec květinu 
prsty dotvarujeme přihnutím jednot
livých větviček s lístky a centrálního 
stonku s květem.

1 Z plechovky odstraníme 
zpevněné obvodové lemy. Válec 
rozstřihneme nůžkami a plech 

po obvodu zastřihneme. Z papíru si 
vyrobíme šablonu kružnic o průměru 
22–28 mm. Pro výrobu květiny 
budeme potřebovat dva tyto díly. 
Uprostřed nakresleného tvaru prora
zíme dírku o průměru 1–1‚5 mm. 

2 Vnitřní díl vyrobíme zakrou
žením do tvaru kuželu 
a ohneme do středu. Ostatní 

3 listy uprostřed ohneme směrem 
dovnitř. Dále ohneme obvod každého 
listu (4×) směrem dolů (vzniknou tak 
lístky květu). Potom lístky ohneme 
do středu, aby se květ uzavřel. 
U vnějšího dílu květu ohneme stejným 
způsobem všechny čtyři lístky a květ 
opět uzavřeme. Ze zbytku plechu 
vystříháme lístky, odstřihneme si 
kousek drátu a na něj lístky připájíme. 
Potom si ze stejného drátu odstřih
neme materiál na centrální stonek 
a na jeho konci vytvoříme očko.

 
Máte zájem být 
součástí velké, moderní 
technologické společnosti?

Staňte se ELTOĎÁKY!

Skupina ELTODO poskytuje práci téměř 
1700 zaměstnancům a působí po celé 
České republice.

Hledáme elektromontéry, techniky telekomunikačních sítí, zámečníky, 
projektanty, stavbyvedoucí a nabízíme i další možnosti uplatnění, které 
najdete na www.eltodo.cz/kariera i s benefity, které na vás u nás čekají.

Nebo nám pošlete životopis přímo na nabor@eltodo.cz a my se Vám 
ozveme ohledně dalšího postupu.

Vánoce klepou na dveře a nastal nejvyšší 
čas začít přemýšlet nad dárky pro své blízké. 
Přinášíme vám tip na dárek, který zaujme 
a k jehož výrobě vám stačí jen pár zručných 
rukou. Kromě nich budete potřebovat: 
plechovku od kávy, ocelový (měděný) drát, 
nůžky, nůž, kleště s plochými čelistmi, kleště 
s kulatými čelistmi, pájku, kousek cínu 
a kalafunu. S trochou šikovnosti máte za hodinu 
hotovo.
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