
Malování na kameny ─ návod, jak na to 
 

Z procházky si můžeme domů přinést kameny a pomalovat si je podle své fantazie. Stanou se příjemnou 
dekorací nebo milým dárkem. Při jejich malování se odreagujeme a dokonale zaměstnáme své ruce, hlavu 

i fantazii. Zní to pro vás lákavě? Mrkněte na návod a vzhůru do toho. 
  

 

Malování na kameny – návod 
  

I na první pohled ničím zajímavý kámen může udělat radost. Vybíráme jej s ohledem na jeho další využití. Měl by 
mít hladký povrch, aby se na něj dobře malovalo, a odpovídající velikost, barvu i tvar. Někdy hledáme 

kámen pro dopředu známý motiv, jindy obrázek zvolíme podle kamene. Má tvar jako hlava kočky? Volba obrázku 
je hned jednodušší. 
Malování na kameny zvládnou i děti.  Nepotřebujeme k němu nic moc složitého a materiálu je v přírodě 

dostatek. 
  

Co si nachystáme? 
 Kameny (nejlepší jsou ploché či mírně zakulacené) 

 

Různé tvary kamenů na malování 
  

 Štětce různé tloušťky 

 Barvy (temperové, sprejové, akrylové nebo anilinové) 

 Bezbarvý lak 

 Pernam. fix 

 Tužka 

 Nádobka s vodou 

 Hadřík 

 



Postup malování na kameny 

 

malování na kameny – zvířátka  
  

 Kameny důkladně omyjeme a osušíme. 

 Pokud používáme akrylové barvy, nepotřebujeme ani žádnou speciální podkladovou barvu, samy 

od sebe dobře kryjí. 

 Pravděpodobně nejprve natřeme kámen základní barvou, na kterou po zaschnutí malujeme dále, 

jde to ale i bez tohoto kroku a kámen může přesto vypadat hezky. 

 Motiv si předkreslíme obyčejnou tužkou, pokud si netroufáme malovat rovnou „načisto“. Pomoci 

si můžeme i tím, že naneseme tvar ornamentu pomocí šablony. 

 Na základní tvar naneseme konečné zdobení, pomoct si můžeme opět šablonami z čtvrtky. 

 Obrysy a černé linie můžeme obtáhnout pern. fix a tuší. 

 Pokud chceme mít kameny vystaveny někde venku, musíme je přelakovat bezbarvým lakem nebo 

přestříkat lakem na vlasy. 
  

 

malované kameny – motiv kaktusu) 


