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Vytiskněte si a vlastnoručně zknihařte
jedno z našich nejoblíbenějších leporel!
návod a další tituly ke stažení na
https://beziliska.cz/dilna

↓

V jednom domku bydlí čtyři proužkovaní netopýři.
Ferda, Tonda, Bětka, Standa, je to povedená banda.
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Když zrovna nic neloví, tak si hoví v podkroví.
Mají tady různé hračky, skládačky a prolézačky, zkrátka palác hotový.
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Návod
(1) Potahy z PDF vytiskněte (v měřítku 1 : 1, pozor, ať se vám to v tiskárně nezmenší) na papíry formátu
A4. Doporučujeme silnější papír (třeba matnou 160g/m2 křídu), bude se s ním pak lépe pracovat. Potahy
ořízněte na čistý formát podle řezacích značek. Nejlépe to jde s řezačkou, jde to ale dobře i s nožem a
pravítkem nebo i s nůžkami.
(2) Připravte si desky, na které budete potahy lepit. Ideální je knihařská lepenka (doporučujeme 2 mm),
ale ta nebývá doma k mání a bez velké řezačky je s ní i dost nesnadná práce. Můžete použít třeba vlnitou
lepenku z krabice, ta se řezacím nožem zpracovává skvěle. Budete potřebovat:
pět kusů 170 x 170 mm (stěny, podlaha, strop)
dva kusy 170 x 112 mm (střecha)

Večer, když se v kraji šeří, vykukují zpoza dveří –
hurá na lov, jde se ven, noc je netopýří den.
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Návod (pokračování)
(3) Spojte desky dohromady. Fajnšmekři si připraví proužky z knihařského plátna, ale velmi se dá doporučit
vhodná lepicí páska. Spojovací páska by neměla být užší než 25 mm. Pozor, mezi deskami musí být při
slepování mezera široká asi jedenapůlnásobek síly desek (tedy s 2 mm lepenkou nechte mezeru asi 3 mm).
Pásku nebo plátno nalepte z obou stran spoje!
(4) Nalepte potahy na desky podle rozkresu níže, nespleťte orientaci obrázků, aby pak někde tetky nevisely
ze stropu jak netopýři. Lepšího výsledku dosáhnete s mokrým disperzním lepidlem (Herkules), ale se suchou
lepicí tyčinkou to bude mnohem jednodušší, protože se papír nebude kroutit.
(5) A je to!

Raz, dva, tři... STÁT! Velí Standa! Kdepak máme Ferdinanda?
To je ale nadělení! Kam se ztratil, že tu není?
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jak poskládat stránky (zevnitř):

V domě po něm slídí Tonda, létá, div se neuondá,
Standa s Bětkou během chvilky projdou záhon se světýlky...
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jak poskládat stránky (zvenku):

Volají ho všude jménem, za záclonou, pod kamenem,
až jim náhle odpoví hlas, co patří Ferdovi.

Líbí se vám Ferdinand, čtení, hraní i vyrábění si užíváte?
Chcete naše nakladatelství a autory podpořit, když byli
netopýři zadarmo?
Kupte sobě i všem známým naše další leporela a knížky.
Můžete si je objednat na našem webu
https://beziliska.cz/knihy
Kromě toho můžete na našich stránkách zcela dobrovolně
přispět i na Ferdinanda – dvě třetiny dostanou autoři
a zbytek nakladatelství. Přeci jen se ti netopýři tak docela
sami neudělali!
https://beziliska.cz/dilna
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Propadl se vlastní vahou do sklepení pod podlahou.
Odtamtud ho nedostanem, leda snad mít háček s lanem.

Jestli náhodou tohle leporelo neznáte, možná se
divíte, proč má tak divný tvar a proč jsou stránky
tak divně napřeskáčku.
Přece protože je to netopýří domeček!
https://beziliska.cz/knihy/ferdinande
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Já to lano upletu. Dnes je místo výletu lov na pana Ferdinanda.
Kdepak Ferda, s tím je sranda.

V dílně pro vás chystáme i další tituly – třeba
železničně-cestovatelské leporelo Na procházce ve vlaku
od Radka Malého a Terezy Vostradovské
https://beziliska.cz/knihy/vlak
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Vytáhnem tě zase zpátky, máme provaz, háčky, kladky.
Drž se, Ferdo, ze všech sil, aby ses nám nerozbil!

Robin Král a Andrea Tachezy mají další leporelo
Když dá husa huse pusu o zvířecích rodinkách.
Podívejte se na https://beziliska.cz/knihy/parecky
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Jupí! A jsme zase čtyři. Dobrá práce, netopýři!

V našem nakladatelství jsme nevydali zdaleka jen Ferdinanda,
ale i spoustu dalších leporel. Všechny je najdete na
https://beziliska.cz/knihy-leporela
Až budete mít leporelo hotové, pochlubte
se nám na facebooku @beziliska nebo na instagramu
@nakladatelstvi.beziliska s hashtagem #liskodilna, těšíme se!
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To je konec, milé děti.
Vyšlo slunce, voní seno, na lov už se nepoletí. Dneska už je uloveno.
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