
Adventný kalendár 

 

Srdečne zdravím všetkých, ktorí majú záujem vyrobiť si doma adventný kalendár z látky! 

Advent je obdobie prípravy na Vianoce. Podľa liturgického kalendára sa začína 1. adventnou nedeľou (toho roku je to 

29.11.), ale vo všeobecnosti si ľudia zvykli robiť adventné kalendáre od 1.12. – samozrejme do Vianoc, t.j. do 25.12. 

(resp. do 24.12. – kedy je už Štedrý večer). Adventný kalendár je vlastne spôsob pripomínania si blížiaceho sa sviatku 

Narodenia Pána Ježiša. Môže mať rôznu podobu. Ja som práve dokončila adventný kalendár z textilu a ponúkam Vám 

podrobný návod, ako na to. Budeme potrebovať 24 vreciek a nejaký základ, na ktorý tie vrecká prišijeme. 

V nasledujúcom návode budem čiernym písať návod, ako som ja postupovala a potom na poslednej strane Vám 

červeným písmom napíšem rôzne iné variácie, z ktorých si môžete vybrať. Najlepšie by bolo, keby ste si to najskôr 

celé prečítali a tak sa rozhodli, ako budete postupovať. 

Potrebný materiál: 

2 veľké obdĺžniky z látky na podklad kalendára s rozmermi 47 x 62 cm (ja som použila 

dve rôzne látky), 24 obdĺžnikov zo štyroch rôznych látok každý s rozmermi 9 x 12 cm na 

vrecká, 1 zimný motív na našitie v hornej časti kalendára, 3 obdĺžniky s rozmermi 32 x 

12 cm na pútka na zavesenie (ja som použila z látky, ktorá bude zospodu) a suchý zips, 

nite farebne zladené s látkami, stužky, korálky, bavlnky na vyšívanie,... na zdobenie vreciek, kartón  

na výstuž kalendára.  

Pomôcky: pravítko, ceruzka, žehlička s doskou na žehlenie, nožnice, ihla (prípadne šijací stroj) a množstvo nápadov 

na zdobenie jednotlivých vreciek ale aj celého kalendára... 

Postup práce: 

1/ Prvou Vašou úlohou bude zistiť, aké máte doma látky k dispozícii a rozhodnúť sa, akú veľkosť a tvar kalendára 

chcete mať (alebo si môžete dovoliť). Ja som na základ použila jednofarebnú červenú látku na spodnú stranu 

kalendára a na pútka na zavesenie, a druhú červenú látku s bielymi bodkami na lícnu (vrchnú) stranu kalendára (viď. 

obr. 1). Na vyzdobenie kalendára som použila kúsok látky so zimným motívom vo farbách bielo-čierno-sivo-červenej 

(viď. obr. 2). Toto všetko si starostlivo odložíme, pretože na začiatku sa budeme venovať iba vreckám. Zo základu 

potrebujeme zatiaľ poznať iba rozmery (aby sme si vedeli k tomu prispôsobiť veľkosť vreciek – treba počítať s tým, že 

budeme potrebovať niekoľko cm na obšitie dookola) a minimálne výšku ozdobného motívu, (aby sme si mohli 

vypočítať zvyšnú plochu na vrecká) a farbu a vzor (aby sme sa vedeli zladiť farebne s vreckami a motívom). 

2/ K týmto mojím farbám som prispôsobila aj výber látok na vrecká. Mám jednu sivú látky s čiernymi hviezdičkami, 

druhú kockovanú sivo-bielu, ďalšiu látku s červenými a sivými hviezdičkami na bielom podklade a poslednú červenú 

látku s bielym ornamentom (na to som rozstrihala jednu starú šatku). Keďže mám 4 druhy látok a potrebujem 24 

vreciek, z každej látky som si vystrihla 6 obdĺžnikov s rozmermi 9 x 12 cm.  

3/ Každý obdĺžnik na vrchu dvojmo založíme a prešijeme zadným 

stehom ručne alebo na stroji – to bude vrch vrecka. Následne na každé 

vrecko vyšijeme číslo od 1 do 24 retiazkovým stehom (viď. obr. 3). 

Najskôr som si však poukladala 

jednotlivé obdĺžniky látok do poradia, 

v akom by som ich chcela mať. Rozhodla 

som sa striedať vzory látok a postupovať 

od 1 do 24 začnúc vľavo dole a vytvoriac 

4 rady zľava doprava po 6 vreciek, takže 

posledné číslo 24 skončí na kalendári vpravo hore (viď. obr. 4). Ja som na vyšívanie 

čísiel použila červenú a bielu bavlnku. Čísla môžu byť vyšité v strede vrecka alebo 

trochu bokom (môžete to prispôsobiť podľa vzoru na látke alebo podľa toho, ako 

chcete ďalej vrecko vyzdobiť. Šablóna na vyšívanie čísiel je na obr. 5 v reálnej veľkosti. 

Čísla si môžete ceruzkou prekresliť na vrecká, aby sa vám ľahšie vyšívalo. 
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4/ Aby sme nezabudli na to, že vrecká v skutočnej veľkosti budú o niečo menšie, 

bude dobré, ak si bočné strany vreciek zažehlíme tak, aby výsledná šírka vrecka 

bola presne 7 cm (viď. obr. 6) a na spodnej časti na rube si urobíte čiaru ceruzkou, 

aby bola výška vrecka 9,5 cm. 

5/ A teraz začne tá najkreatívnejšia časť práce – zdobenie vreciek! 

Máte na to ešte pár dní, tak si dajte na tom záležať! Ja mám vlastne 

každé vrecko iné. Použila som rôzne druhy 

zdobenia, napr. farebné obšívanie alebo 

dopĺňanie vzoru látky – použila som zadný steh a 

uzlíčky (viď. obr. 7). Ako sa robí uzlíkový steh? Po vypichnutí ihly na mieste, kde chcete mať 

uzlík obtočíte niť trikrát okolo ihly a vpichnete tesne vedľa výpichu a pritiahnete (viď. obr. 8) 

6/ Ďalšou možnosťou je zdobenie pomocou stužiek – na sivé látky som použila 

červené stužky a prišila som ich v rôznych podobách (viď. obr. 9) 

7/ Okrem stužiek som našla aj 

dvojfarebnú šnúrku, ktorá sa mi 

farebne hodila, tak som ju použila 

(viď. obr. 10) 

8/ Potom som si vystrihla jednoduché 

tvary z rôznych látok a prišila na vrecká 

zapošívacím stehom (viď. obr. 11) 

9/ Našla som aj nejaké hotové zimné 

ornamenty, ktoré predávajú v textilnej galantérii 

(hviezdičky, vločky, zvončeky) – tak som aj tie 

použila. Niektoré som iba jednoducho prišila (viď. obr. 12), zvončeky som aj 

dozdobila červenou bavlnkou (viď. obr. 13) 

10/ A napokon som využila ešte aj retiazku z drobných bielych 

perličiek a prišila 

v požadovanom tvare – ako 

srdiečko alebo slzičku okolo 

vyšitého čísla (viď. obr. 14). 

 

 

11/ Keď už máme vrecká predpripravené môžeme pokračovať 

v zostavovaní kalendára. Najskôr si na hornú časť kalendára prišijeme 

zimný motív. Ja som to mala jednoduché, našila som obdĺžnik s hotovým 

motívom (viď. obr. 15).  
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12/ Teraz si priložte 1 cm od spodku kalendára prvých 6 vreciek tesne 

vedľa seba alebo aspoň rovnomerne od seba, aby ste videli, ako vám to 

vyjde. Majte pritom bočné strany vreciek zahnuté tak, ako boli 

prežehlené (podľa bodu 4). Potom vrecká prevráťte dolu hlavou tak, aby 

ste v jednej priamke (minimálne 1 cm od spodku) mali označenú spodnú 

čiaru každého vrecka (viď. obr. 16). Takto si vrecká prichyťte špendlíkmi 

a po čiare prešijeme jedným 

ťahom všetkých 6 vreciek, t.j. jeden riadok. 

13/ Po prešití si vrecká prehnite nahor a odtiaľ, kde majú vrchnú hranu 

odmerajte aspoň 1 cm a tam bude druhý riadok (viď. obr. 17). Takto 

postupujte aj pri treťom a štvrtok riadku. Skúste si priložiť najskôr všetky 

riadky, aby ste si skontrolovali, či vám to vyjde rovnomerne až po zimný 

motív. Ak by vám to vyšlo príliš vysoko, musíte urobiť menšie medzery 

medzi riadkami a ak príliš nízko, urobte medzery väčšie. Ak budete 

postupovať presne podľa mojich rozmerov, 

tak Vám to vyjde akurát! 

14/ Keď budeme mať všetky vrecká v ich spodnej časti prišité, obrátime ich do 

správnej polohy a po bočných stranách zošpendlíme, aby sa nám neposúvali. Vrecká 

by mali byť presne jeden nad druhým a medzi jednotlivými riadkami medzera asi 1 

cm (viď. obr. 18).  

15/ Takto môžeme začať prešívať bočné zahnuté strany jednotlivých vreciek. Keď to 

spravíme, máme hotový hlavný predný diel kalendára! 

16/ Teraz si zoberieme zadný diel a tri pruhy látky na pútka. V mojom prípade to boli 3 

obdĺžniky s rozmermi 32 x 12 cm (viď. obr. 19). Každý si preložíme pozdĺžne na polovicu 

a konce zošijeme do tvaru „L“, teda okrem jedného krátkeho okraja (viď. obr. 20), cez ktorý 

potom pruh obrátime na lícnu stranu, zahneme a prešijeme už 

obrátený pruh. Na koncoch každého pruhu prišijeme suchý zips  

aspoň 1 cm od kraja tak, aby sa dal po zložení pruhu zapínať (viď. obr. 21).  

17/ Zadný diel po celom obvode zahneme aspoň 0,5-1 cm, pomôžeme si špendlíkmi a zažehlíme. Podobne si 

upravíme aj predný diel. 

18/ Potom na hornú zahnutú stranu zadného dielu z rubovej strany 

prišijeme pripravené pruhy tesne pozdĺž našitého zipsu z jednej strany 

tak, že jeden pruh bude v strede a ďalšie dva po okrajoch asi 3-4 cm od okrajov spodné diela kalendára (viď. obr. 22). 

19/ Teraz priložíme k sebe predný a zadný diel kalendára, tak, ako majú byť, prišpendlíme, aby sa nám zohnuté 

okraje oboch látok presne prekrývali a zošijeme z troch strán (2 bočné a hornú stranu). Spodnú stranu necháme 

zatiaľ nezošitú. Cez túto nezošitú časť vložíme medzi látky presne vystrihnutý kartón, ktorý nám celý kalendár spevní, 

aby bol rovný aj keď bude zaťažený prekvapeniami vo vreckách. Po umiestnení kartónu dovnútra kalendára, spodnú 

časť zošijeme.  

A kalendár je hotový! Teraz nám stačí prevliecť pútka cez lištu dreveného vešiaka, zopnúť ich suchým zipsom  

a zavesiť hotový kalendár na vešiaku napr. na dvere, na stenu alebo na skriňu (viď. obr. 23). 
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Takto je kalendár pripravený na používanie! Ale zatiaľ 

si ho schovajte, začne sa používať až 1. decembra! 

A ako sa používa? 

Na každý deň treba do každého vrecka pripraviť 

nejaké malé prekvapenie. Môže to byť napr.: 

- nejaká malá sladkosť (pre menšie deti) 

- malý spoločný darček (napr. ozdoba na stromček) 

- pekná myšlienka 

- predsavzatie (pre celú rodinu alebo jednotlivca) 

- vhodný citát zo Svätého písma (napr. z Jesseho 

stromu – nájdete ich na tomto linku: 

https://zastolom.sk/wp-

content/uploads/2017/11/vyzva-zoznam-citani.pdf) 

- alebo odkaz, kde má niekto niečo hľadať,... 

Záleží od toho, pre koho je kalendár určený. Ak je to 

len pre jednu osobu, zmestia sa tam možno aj všetky 

prekvapenia.  

Ak je myslený pre celú rodinu, asi sa tam všetky 

prekvapenia pre všetkých nezmestia, ale určite sa 

tam zmestí odkaz, kde ich treba hľadať       

Nepochybujem o tom, že budete mať dosť nápadov! 

A kedy budete kalendár používať? 

To záleží na Vás! Ak ste v rodine, najlepšie keď sa 

spoločne zídete na modlitbu alebo pred jedlom či po 

spoločnom jedle – treba využiť chvíľu, keď je rodina 

pokope a má čas na seba! Aj takýmto spôsobom sa môžeme pripravovať v advente na príchod Pána Ježiša na svet, 

ktorý budeme sláviť na Vianoce. 

 

 

Na ďalšej strane pridávam ešte rôzne variácie, ktoré Vám môžu  byť inšpiráciou pri výrobe kalendára... 

 

 

 Prajem Vám veľa zdaru a aby ste to všetko stihli v pravom čase! 

 

         s. Kristína 

 

PS: Ďakujem spolusestre s. Veronike W., že mi pomohla prešiť kalendár na stroji! 
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VARIÁCIE: 

1/ Rozmery celého kalendára môžu byť aj iné, len si treba uvedomiť, že bude treba kalendár na niečo zavesiť (tak 

tomu by sa bolo treba prispôsobiť). V mojom prípade je rozmer taký, že sa dá kalendár zavesiť aj na obyčajný 

drevený vešiak – prichytí sa pútkami cez spodnú lištu vešiaka, ktorá slúži napr. na zavesenie nohavíc. Výsledný reálny 

rozmer hotového kalendára (teda jeho obdĺžnikový základ) je v mojom prípade 59 x 45 cm, plus pútka. Plocha, na 

ktorej sú vrecká je 43 x 43 cm a horných 15 cm výšky je na motív s jeleňmi.  

2/ Aj tvar celého kalendára nemusí byť obdĺžnik, ale napr. trojuholník, resp. stromček (viď. 

obr. 24) – ale zdá sa mi to trochu zložitejšie. 

2/ Veľkosť a tvar vreciek môže byť tiež rozličný, len ho treba 

prispôsobiť celkovej veľkosti kalendára. U mňa majú jednotlivé vrecká 

záverečnú veľkosť 7 x 9,5 cm (z pôvodnej veľkosti 9 x 12 cm, pretože sa 

zahýnalo zo všetkých strán, zvrchu dokonca dvojmo). 

3/ Vrecká tiež nemusia byť rovnakej veľkosti, môže byť aj každé iné 

(viď. obr. 25), len si to treba dobre rozmerať, aby vám to vyšlo! Aj dva druhy látok postačia 

(nemusia byť štyri)! 

4/ Čísla môžete vyšívať aj krížikovým vyšívacím stehom (ak by ste sa rozhodli pre túto formu, 

mám niekoľko vzorov aj na krížikové vyšívanie čísiel – stačí sa mi ozvať, pošlem mailom), 

alebo jednoduchým zadným stehom. 

5/ Na zdobenie vreciek môžete použiť aj iný materiál, napr. gombíky, trblietky,... 

6/ Motív vo vrchnej časti kalendára môže byť aj nejaký vystrihnutý a prišitý tvar z inej látky (napr. hviezda, svieca,...), 

alebo aj viac kusov niečoho drobnejšieho (hviezdičky, vločky,...). Pekné by bolo aj niečo vyšité (napr. vianočná 

vetvička alebo stromček,...), alebo nejaký ornament z korálok a pod. Bolo by dobré, keby ste sa vedeli aj farebne 

zladiť a zároveň aby ten motív bol dostatočne výrazný.  

6/ Spôsob zavesenia môže byť tiež odlišný. Napríklad na vrchu 

kalendára urobiť tunel, do ktorého navlečiete lištu a po okrajoch 

upevníte šnúrku, na ktorej bude kalendár zavesený (viď. obr. 26). 

Alebo v strede tunela vystrihnete a obšijete otvor a kalendár bude visieť priamo na lište 

(viď. obr. 27). 

Ja som si vybrala jednoduché pútka na suchý zips, aby sa kalendár mohol zavesiť na 

hocijakú lištu.  

 

  

Tak ešte raz: príjemnú zábavu pri tvorení a požehnaný adventný čas všetkým praje 

 

         s. Kristína  
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