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Přívěsek na mobil s kočičkou
 návod

Budeme potřebovat:

Modelovací hmotu FIMO v barvách: černá (09), bílá (0), cherry červená (26) a cognac (76),
strojek na nudle nebo váleček (nahradit lze hladkou skleničkou),

odlamovací nůž, brčko,

hladkou podložku nejlépe skleněnou nebo jinou hladkou desku, na kterou si položíme pečící papír,
jednoduchou předlohu – obrázek obrysu  hlavy kočičky, neostrou tužku,

přívěsek na mobil s kroužkem nebo karabinkou,
spojovací bižuterní kroužky,  bižuterní kleště, lak na FIMO,

starý nepoužívaný plech, který  si vyložíme pečícím papírem
a samozřejmě elektrickou troubu, ve které polotovary upečeme.

Postup:
Nejdříve si zhotovíme předlohu – šablonu. Nakreslíme si jednoduchý obrázek hlavy kočičky.

Rozbalíme si kostku bílého FIMA. Na tuto kostku si přiložíme šablonku s obrázkem a neostrou tužkou si 

vytlačíme přes šablonku obrys hlavy kočičky do modelovací hmoty.

Potom odlamovacím nožem tento tvar z hmoty vyřízneme.

Vezmeme si brčko, které na kraji mírně zdeformujeme v oválek, a vypíchneme z hmoty otvory na oči a 
potom i na nosík.

Z černé hmoty si vytvarujeme dva válečky v přibližné velikosti a tvaru otvorů na oči. Výška válečků bude 
stejná jako je výška hlavičky. Také si vytvarujeme váleček z bílé hmoty ve stejné výšce, ale průměr válečku 
bude jen asi jako polovina otvoru na nosík. Z černé hmoty si vyválíme obdélníček asi 2x1cm, jeho tloušťka 
bude cca 2-3mm.Do tohoto obdélníčku  zabalíme bílý váleček. Všechny tři válečky vtlačíme do příslušných 
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otvorů pro oči a nosík. 

Z červené hmoty si vymodelujeme mašličku. Zhotovíme tři válečky v průměru asi 1cm a ve výšce kostky 
FIMO hmoty. Dva z nich vytvarujeme v oválky a jeden z nich zůstane kruhový. Z černé hmoty si opět 

vyválíme pruh v tloušťce 2-3mm, široký stejně jako jsou červené válečky a v délce minimálně 10cm. Tímto 
páskem obalíme všechny tři válečky. Válečky k sobě přitlačíme tak, že kruhový bude uprostřed. V hlavičce 

potom vyřízneme bílou hmotu tak, abychom mohli mašličku umístit pod pravé ouško.

Po umístění mašličky  přitlačíme k mašličce ještě odříznutý kousek ouška a vše mírným tlakem spojíme.
Potom si vyválíme dlouhý tenký pásek černé hmoty, kterým celou hlavičku po stranách omotáme.

Stejný pásek si uděláme z hmoty v barvě cognac. Pokud se nám nedaří vyválet dostatečně dlouhý pásek, 
můžeme jej bez problémů nastavovat. Pokud používáme strojek na nudle, bývají kraje pásků roztřepené. 

Tyto kraje vždy ořízneme nožem, aby byly hladké.

Páskem omotáme hlavičku kočičky a tvar vyplňujeme tak, aby vznikalo kolečko. V místech, kde jsou mezery 
např. kolem ouška, vracíme se s páskem hmoty zpět tak, abychom tyto mezery zcela zaplnili jak je vidět na 

obrázku. 

Teď budeme kočičce dělat fousky. Opět si vyválíme tenký černý plátek FIMa. Ten rozřežeme na obdélníčky 
o straně šířky kostky FIMa a šířce fousku c ož je asi 1x1,3cm.

V hlavičce, v místě, kde mají být fousky, uděláme postupně nožem zářezy. Mírně tyto otvory roztáhneme a 
vložíme do nich černé obdélníčky. Na každé straně hlavičky takto vytvoříme tři fousky. Potom vše opatrně 

stlačíme k sobě. 
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 Dalším tenkým páskem v barvě cognac omotáváme celou hlavičku minimálně 3-4x. Snažíme se o 
pravidelný tvar. Potom začneme pomalu tento tvar po obvodu při neustálém otáčení mírně stlačovat k sobě. 

Stlačujeme vždy od středu válce ke krajům. 

 Postupně nám tak vzniká tvar jaký je vidět na obrázku. Nebojte se, že se vám obrázek obličeje kočičky na 
okrajích  mírně deformuje. Kraje tohoto vzniklého válce budeme stejně odřezávat. Hmotu postupně 

stlačujeme do takového průměru, v jaké velikosti chceme přívěsky nebo korálky mít.

Potom tento tvar rozřízneme uprostřed. Po nařezání koleček v šířce asi 3mm tvary ještě upravíme, aby byly 

pravidelné a jehlou uděláme v kraji tvaru dírku pro spojovací kroužek. 
Potom dáme tvary na plech na pečící papír a zapékáme při 110 stupních asi 20 minut. Po vytvrdnutí 

můžeme tvary ještě nalakovat lakem na FIMO, připevníme bižuterní kroužek, kterým navlékneme korálek k 
přívěsku na mobil. A ozdobný přívěsek je hotov.
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