
Jablko
Jedním z úkolů nové odborky RUKODĚLKÁŘ 

jsou tři výrobky ze dřeva za použití různých technik. 

Pusť se do dlabaného jablka…

odborkA

Pomůcky:
 půlkulaté dláto, tužka, kousek prkna (nejlépe měkkého listnatého  lipového, olšového, březového), nůž

Nejdříve si prkno uřízneme tak, abychom z něj vytvořili čtverec cca 150 x 150 

mm. Ten je třeba upevnit ke stolní desce tak, aby se nehýbal a dobře se nám 

s ním pracovalo. Lze k tomu použít truhlářské svěrky, kterými je ale lepší 

připevnit ke stolu celé prkno, aby svěrky nepřekážely při dlabání na krátkém 

kusu. Nakonec odřízneme až hotový výrobek. 

Druhou možností je vlastnoručně 

zhotovit malý přípravek na opření čtverce. 

Potřebujeme k tomu ještě jedno malé 

prkénko, na které vrutem připevníme 

z obou stran do protilehlých rohů dvě 

zarážky – to nám ho umožní nasunout 

na roh stolu a zároveň do něj vsunout náš 

výrobek. Tím je zajištěna jeho stabilita. 

Nakreslíme si na kus papíru šablonu 

našeho jablka, kterou si 

vystřihneme. 

Šablonu obkreslíme 

na čtverec 
– a protože se 
nebojíme být 
na sebe trochu 

nároční, uděláme 

i lísteček. Tvar 
začněme 
pomalu dlátem 

od prostředka 
oddlabávat 

Připravili: 
Standa a Vilík  Vilém Štor

Pozor na bezpečnost, dláta musí 

být ostrá. Dbáme také na to, aby

chom prkno neprodlabali skrz. 

Do dláta netlučeme, dřevo se sna

žíme odebírat rovnoměrně a ctíme 

nakreslený tvar. Pokud chceme, 

můžeme pak ještě upravit nožem 

hrany prkénka, také je možné 

povrch vyhladit smirkovým papí

rem. Samotné jablko nepřebrušu 

  jeme, ponecháme ho pouze 

   opracované dlátem. Jedno

       tlivé stopy po dlátu jsou  

             velice zdobné. 
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