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BYLINKOVÁ SCRAPBOOKOVÁ KUCHAŘKA 

CO BUDEME POTŘEBOVAT: 
- 2 pevné kartony na desky kuchařky cca vel. A4-A5 gramáž 400 g/m2 

(v našem případě 18x27 cm), lze použít třeba karton z krabice 

- 2 knihařské kroužky průměr 3,8-5 cm 

- různé barevné čtvrtky vel. A4 (gramáž okolo 200 g/m2) 

- různé vzorované ruční či scrapbookové papíry  

- raznice, děrovačky různých tvarů, případně strojek Big Shot 

- vytištěné bylinkové recepty a názvy bylinek 

- zbytek ručního pevného papíru a ubrousek na titulní stranu 

- dále dekorace: stužky, kamínky, kovové komponenty, očka, hřebíčky… 

- lepidla: tekuté na decoupage, tuhé lepidlo v tyčince, 3D lepící pásku, 

lepící tečky, lepící pistoli  

- obyčejná tužka, pravítko, guma, nůžky, tvarové nůžky… klidně i fixy, 

pastelky, případně gumová pracovní podložka, razítka atd. 

 

NÁVOD: 
 

1. Nejprve si vybereme scrapbookový papír na přední a zadní 
stranu kuchařky. Položíme si ho lícem dolů na pracovní podložku, na něj 
pevný karton, dle jeho velikosti upravíme tvar papíru – po krajích 
ponecháme na založení cca 1,5-2 cm a rohy sestřihneme. Pevný karton 
namažeme lepidlem, přilepíme na něj papír, namažeme okraje a 
přehneme přesahy. Je vždy lepší přehýbat najednou protilehlé 
vodorovné strany, tedy např. horní a spodní okraj a potom levý a pravý. 
Nakonec si ustřihneme díl papíru, který je cca o půl cm na každé straně 
menší a ten přilepíme na stranu, na které vidíme záhyby. To bude 
spodní strana přední desky. Stejně opracujeme i druhý díl kartonu – 
spodní desku. 
 

2. Takto vypadají již obalené desky. Děrovacími kleštěmi si 
vytvoříme na deskách dvě díry vzdálené od sebe 12 cm pro navlečení 
knihařského kroužku. Ve stejných místech potom budeme postupně 
děrovat i jednotlivé stránky kuchařky.  
 

 
 

3. Přední strana této kuchařky je 
vytvořená decoupage s ubrouskem 
bylinek, krajkou, zbylou pytlovinou, 
stužkami, kovovými a dřevěnými 
dekoracemi, háčkovaným květem a 
výřezy kuchyňských motivů z Big 
Shotu. A postup lepení? Nejprve si přilepíme průhlednou páskou nebo lepící pistolí krajku přes celý obvod 
přední desky (viz. obrázek spodní strany horní desky s obálkou na nezařazené recepty). Po té si přichystáme 
3-vrstvý ubrousek s bylinkami, ze kterého stáhneme poslední vrstvu s obrázkem a ten přilepíme tekutým 
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lepidlem Herkules případně jiným speciálním 
lepidlem na decoupage na hrubý ruční papír se 
strukturovaným povrchem a necháme uschnout. 
Okraj ručního papíru můžeme otrhat, nemusíme 
stříhat. Název „bylinkový receptář“ je vytištěn na PC, 
samostatné písmenka posléze vyděrovány do tvaru 
kolečka, kterému byly sestřiženy okraje. Celý nadpis 
je otupován houbičkou namočenou v razítkovací 
hnědé barvě. Na Big Shotu si vyřežeme libovolné 
tvary, v našem případě zástěru, rukavici a vařečky. 
Papírové dekorace lepíme oboustranně 3D lepicí 
páskou, drobnosti lepícími tečkami případně 
pistolkou. Z druhé strany desek dozdobíme prázdnou 
obálkou na další recepty, případně obrázky atp. Nemusíme ale zdobit vůbec. 

 
4. Základ kuchařky – tedy vhodné recepty z bylinek si 

najdeme např. na internetu nebo ve vlastních kuchařkách 
z dávných dob babiček nebo našich maminek. Překopírují se 
nebo přepíší do Wordu, upraví se do textových rámečků či jako 
volný text. Můžete si taktéž vytisknout fotografie připravených 
jídel k receptům, zajímavé obrázky, které Vám tematicky 
budou do kuchařky pasovat. Vše tiskneme na silnější papír 
gramáže  cca 160 g/m2. 
 

 

 
5. Nyní si připravíme 

jednotlivé listy uvnitř kuchařky, v našem případě to jsou kartony vel. 17,5 
x 25 cm, gramáže 200 g/m2, a také různobarevné čtvrtky. Každá bylinka 
bude představovat jednu barvu. Přichystáme si tedy barevný papír ve vel. 
cca A5, ozdobíme mu rožky rohovou děrovačkou a přilepíme na bílý papír 
tuhým lepidlem. Každá bylinka může mít libovolný počet listů. Barevný 
papír můžeme lepit z obou stran, ale nemusíme. Děrovacími kleštěmi si 
vytvoříme dvě dírky, vzdálenost dodržujeme dle základních desek, 
poznačíme si tužkou místo a uděláme díru. 

 
6. Na každou první stránku vztahující se k dané bylince si 

přichystáme krajní záložku s názvem bylinky, který si vytiskneme 
taktéž na PC. Záložka je vlastně vroubkované kolečko dvou průměrů 
3,5 a 4,8 cm vyražených děrovačkami ze dvou barviček papíru, který 
bude danou bylinku představovat.  Nalepíme na něj název bylinky a 
potom na danou stránku. Z druhé strany listu můžeme nalepit ještě 
jedno kolečku, které opticky zakryje přesah okraje. Záložky vždy na 
listech různých bylinek posunujeme výše či níže, abychom je potom 
v zavřené kuchařce rychleji viděli (viz. obr.). 
 

7. List bílého papíru zdobený barevným 
papírem a kulatou záložkou nám bude 
vždy základem pro vytvoření stránky 
kuchařky. Fantazii se meze nekladou, 
takže recepty a obrázky zdobíme kamínky, 
květinkami, stužkami atp. Vše lepíme 
tuhým lepidlem nebo 3D lepící páskou pro 
vytvoření pěkného 3D efektu. 
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Všem přeji mnoho úspěchu ve vaření takto 
vytvořené kuchařky. Bude Vám dlouhá léta 
připomínat Vaši snahu, čas a úsilí, které jste 

věnovali na dobrou věc. Takto vytvořené knihy 
mají dlouhou trvanlivost a budou se dědit 

z generace na generaci. 

 
 

Ludmila Drozdková  
www.amaluska.cz 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento postup je součástí projektu EUROPLANTS. 
 


