Ke zhotovení betlému potřebujete arch tužšího papíru, na který nalepíte vystříhané
obrázky ze souboru č. 27. Na betlém z obrázku můžete použít například papír „Dalí
tmavě modrá 285g“ – možno sehnat v potřebách pro výtvarníky (prodejna Le Papier,
Chodská 11, Praha 2, tel. 222 513 686, www.antalis.cz ). Každou vystřihovánku
přilepujte postupně! Lepidlo (např. Herkules) opatrně nanášejte štětečkem ve slabé
vrstvě na část zadní strany vystřihovánky! K naměřeným značkám na archu umístěte
vystřihovánku nejprve nenamazanou částí, vyrovnejte a namazanou část opatrně
přitiskněte. Poté přilepte zbytek vystřihovánky. Všechny uvedené rozměry jsou
přibližné a konečná úprava skládaného betlému záleží na rozmístění a nalepení
jednotlivých vystříhaných dílů! Podle potřeb můžete přístřešek vytvořit nižší, vyšší,
užší či širší, tím se ale proporce skládačky částečně změní – v tom případě uváděné
rozměry neplatí.

Lepení

Postup výroby prostorového betlému
ze souboru vystřihovánek číslo 27.

Hvězda – kometa by měla mít jádro
směrem nahoru a ohon dolů – tak prý
zvěstuje dobré zprávy. Nalepte ji tedy na
střed archu tak, aby spodek ocasu byl 26,5
cm od spodního kraje papíru. Osa komety
je na středové ose. Nejprve přilepte
středový paprsek ocasu, potom jádro
komety, zbylé paprsky přilepujte střídavě
z obou stran.

Svislé boky domečku nalepte kolmo
k podlaze tak, aby vnitřní strana boků byla
od středové osy 11,9 cm.

Nalepte podlahu vodorovně do středu
archu - proužek s kytičkou, která směřuje
dolů. Osa kytičky je na středové ose a
spodek podlahy 2 cm od kraje papíru.

Na obdélník papíru 47 x 72 cm tužkou
lehce vyznačte středovou osu. Pozor,
tužka se obtížně gumuje, na tmavém
papíře zůstávají po gumě stopy.

Nad betlém přilepte na každou stranu anděla. Spodní cíp košile bude 37,2 cm od
spodního kraje papíru a 33 cm od středové osy. Konec vlasů bude 44,5 cm od
spodního kraje papíru a 26,3 cm od středové osy.

Sedlo střechy může mít
různý tvar podle naaranžování a umístění
zatočených střešních dílů.
V našem návodu je menší
vlnka nahoře, dotýká se
komety a její vršek je 38,3
cm od spodního kraje
papíru. Spodní větší vlnka
se dotýká boku domečku a
její vnější kraj je 19,5 cm
od
středové
osy.

Josefa vlepte do domečku
vpravo, jeho osa bude 3,8 cm
od osy středové. Marii
s Ježíškem nalepte na stranu
levou, její osa bude 5,7 cm
od osy středové. Ruka Josefa
by měla být od Marie
nejméně 0,6 cm, aby šla
obstřihnout. Obě postavy se
budou dotýkat podlahy.

Čárkovaná čára
Čerchovaná čára
Souvislá čára
Tečkovaná čára

Tupou hranou nože opatrně narýhněte
středovou osu mimo Josefovy ruky. Tu
obstřihněte podle předem nakreslené
linky.

ohyb k rubové straně archu.
ohyb k lícové straně archu.
prostřih.
pouze pomocná - nerýhujte!

Všechny budoucí ohyby si předem narýhujte tupou hranou nože na lícové straně
betlému. Velmi opatrně rýhujte přes nalepenou vystřihovánku. Prostřihy si nejprve
slabě vyznačte tužkou. Podle typu čáry poznáte na kterou stranu ohyb provést.

Příprava skládání

Na levou stranu přilepte ovčáka 2 cm od
spodního kraje papíru. Jeho osa bude 22
cm od středové osy.

Na pravou stranu od betlému přilepte
ovečky 2 cm od spodního kraje papíru.
Jejich osa bude 22 cm od středové osy.

Narýhujte trojúhelníkové sklady u andělů.
Pozor! Rýhujte a skládejte výlučně
přerušovanou čáru od prostřihu obloučku.
Tečkovaná čára je pouze pomocná!
Pomocná část vnější šikmé čáry „A“
vychází z bodu 7,7 cm od středové osy
(polovina vzdálenosti k ohybu vně
domečku) a protíná vršek nástřihu
obloučku
střechy.
Z tohoto
místa
narýhněte ohyb, který však nesmí zasahovat do anděla. Pomocná část vnitřní šikmé
čáry „B“ vychází z bodu 28,9 cm od středové osy (začátek nejkrajnějšího ohybu) a
protíná také vršek nástřihu obloučku střechy.

Ve vzdálenosti 28,9 cm od středové osy
narýhněte ke košilkám andělů další ohyb.
Délka ohybu by měla být asi 35 cm
(závisí na umístění andělů). Horní okraj
sestřihněte od komety do stran okolo
siluet andělů až k ohybu pod košilkami.
Do obrázku dolepte zbylé vystříhané zlaté
hvězdičky.

Další ohyb bude 11,1 cm od středové osy.
Ve stejné vzdálenosti navazuje na ohyb
prostřih, který vyznačte a proveďte i
kolem komety a postav. Stříhat začněte
ve výšce asi 11 cm od spodního kraje
papíru.

Ve vzdálenosti 15,4 cm od středové osy
narýhujte svislé čáry mimo obloučku u
střechy. Oblouček prostřihněte až
k narýhnuté lince ve vzdálenosti přibližně
1
cm
od
vystřihovánky.

Na takto vyztužený pruh 54 x 9,5 cm
přilepte z každé strany jednu ovečku ve
vzdálenosti 1 cm od bočního kraje a 1,3
cm od spodního okraje papíru.

Papír o rozměru 54 x 19 cm přehněte na
polovinu podle podélné osy a dobře
slepte.

Ke zpevnění naskládaného postaveného
betlému použijte pruh s ovečkami.

Betlém přehněte podle středové osy rubem k sobě. Josefova obstřižená ruka zůstane
nepřeložená.
Stejným směrem přehněte krajní ohyby pod košilkami andělů.
Do rubu také přehněte oba celé ohyby vedle domečku, obstřižené střešní oblouky
zůstanou nepřeložené.
Směrem k lícové straně velmi opatrně přehněte sklady uvnitř spodní části domečku
vedle postav.
Svislé překlady v trojúhelníkových skladech nad domečkem otočte do líce a šikmé
sklady prolomte do rubu.
Nakonec velmi opatrně přehněte šikmé sklady vedle komety lícem k sobě.

Skládání

Z rohu výstřihu mezi ocasem komety a
střechou domečku narýhněte šikmý ohyb
k jádru komety ve vzdálenosti asi 0,5 cm
od jejího okraje.

Nad betlém můžete umístit
anděla a do popředí
ovečky.
Vystřihovánky
také nalepte na tužší papír,
který obstřihnete podle
jejich obrysů. Andělovi
vložte do rukou nápis,
písmo můžete zvýraznit
zlatým
fixem,
nebo
gelovou tužkou. Nápis
můžete
natvarovat
protažením přes tužku.
Ručičky z vrchu a nápis od
spodu opatrně do poloviny
nastřihněte.
Nástřihy
nasuňte do sebe.

Na naskládaném betlému nastřihněte od
spodu v délce 4,8 cm oba ohyby vedle
domečku, do kterých nasuňte pruh
s ovečkami tak, aby nástřihy do sebe
zapadly.

Podle obrysu oveček odstřihněte horní
rohy.

V polovině - 27 cm od krajů pruh
narýhněte a přehněte směrem k líci.

Shora nastřihněte papír ve vzdálenosti 11
cm od bočního kraje. Délka nástřihu je 4,8
cm.
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Stejným způsobem můžete postupovat i u postaviček darovníků ze souboru
vystřihovánek číslo 29, kterými můžete betlém rozšířit.

Ovečky lepte asi 2 cm od spodního okraje,
který zarýhněte a otočte dopředu. Na
zadní stranu nalepte trojúhelníkovou
vzpěrku, tak budou ovečky dobře stát.

