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Kaktus 
  
• Inspirací pro realizaci taburetu „Kaktus„ byla fascinace těmito rostlinami, 

které v sobě skrývají spoustu. Svoji prací jsem se snažila vystihnout 
podstatu této rostliny, kdy se pod drsnou dužnatou slupkou ukrývá 
prostor, který tvoří protipól k nezranitelnému zevnějšku. Je zkrátka 
naprosto jedinečný. Většina z nás se bojí na kaktus sáhnout, abychom se 
nepopíchali o bodliny. Ale na mé dva kaktusy se naopak každý rád posadí.  
Na fotografii je zrealizované jedna kompoziční varianta dezénu taburetu ale 
v mojí koncepci využívám vzory vazebných kompozic pro tvorbu dalších 
taburetů. 

 

• Rozměr - 46 cm x 36 cm x 36 cm 

• Materiál - dřevo, překližka , plátno, vatelín, podkladová podlahová krytina 

• Technika – šití na stroji, tkaní, (dřevěná konstrukce) 



Taburet 



Výtvarný návrh 

Barevnost     Dezén sedáku                 Detail tkaniny  



Technická dokumentace 

 

  
  
Dřevěná kostra 

• 11 dřevěných laťek  

• 22 ks vrutů (3.5 x 35mm) 

• 2 dřevěné kruhy (r = 30cm, v 
= 1,5 cm)  

  

Plášť dřevěné kostry 

• 1,5m  podkladového 
koberce (filc) šířka 2m 

• 10 chapadýlek 

• Čalounická nit (1 špulka)  

• Nastřelování čalounickou 
pistolí 

• 8 tub spon 

  

 

 

Šití tunýlku a vycpávání 

• Žluté plátno 60 x 50 cm  

• Světle modré plátno 128x 50 cm 

• Tmavě modrá montérkovina 60 x 
50 cm 

• Výplň z dutého vlákna (450g) 

• Bílá nit (1 špulka) 

  

Podkladový dřevěný kruh pod tkaní 

• Dřevěný kruh ( r = 33cm, v = 
1,5cm) 

• Tmavě modrá montérkovina  
40x40cm 

• 4 pozinkované hřebíky (35mm) 
  
  

 

 

 Použité materiály 

 
  

 

Rozměry taburetu - 46cm x 36cm 
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