Návod na štít
Nejprve si z kartónu vyřízneme dostatek kruhů o maximálním průměru 50 cm. tak, aby když
se poskládají na sebe byly vysoké max. 3cm. Postačí asi 4 vrstvy, podle síly kartonu.
Když je máme vyřízlé, tak je pomocí lepidla na tapety lepíme k sobě. Lepidla nedáváme moc,
aby se nezkroutily. Klademe je na sebe křížem (tedy aby struktura štítu byla pevnější měly by
žebra kartónu být na sebe kolmé). Jeden kartónový kruh si necháme stranou. Na ten se bude
později lepit tvůj erb a celý tento kartón přijde úplně navrch štítu. Úchyty na ruku vytvoříme
tak, že prořízneme všechny slepené kartóny na čtyřech místech a provlékneme jimi nějaký
popruh a zavázat tudy dvě oka z popruhu. Ten by měl být pevný a odolný, ale ohebný
(můžeme použít také širokou gumu, kterou několikrát příčně sešijeme, postačí ale běžný
popruh nebo kůže, možná i dost široký tkaloun). První úchyt se navléká na předloktí, druhý se
drží v dlani. Když jsou popruhy připevněny (nejlepší je konce sešít) a drží, můžeme nalepit
poslední vrstvu kartónu (ideálně až po nalepení papíru s erbem). Všechno co je lepeno
lepidlem na tapety můžeme na závěr zpevnit přelepením izolepou (doporučeno).
Pro lepší pochopení se podívej na obrázek.
Dále budeš potřebovat arch balicího
papíru (takového toho hrubého) který
překryje celý ponechaný kartónový kruh.
Na balicí papír si tento kruh vyznačíš
abys věděl do jakého prostoru budeš
kreslit erb.
Nauka o erbech a jejich tvoření se
nazývá heraldika a je jí věnováno mnoho
stránek na internetu či knížek. Pro
inspiraci se můžeš podívat jaké erby jsou
již v oddíle použity, aby se vám moc
nepletly.
Nejprve si vyber členění štítu (pokosem
břevnem či jinak). Dále zvol barvy.
Žluvou (zlatá) používej omezeně a cti
základní zásadu, že zlaté by nemělo být
na
stříbrném
(bílém) a ostatní barvy na sobě.
K oddělení barev slouží právě členění
štítu. Pokud si vybereš heraldickou
figuru tak vol dobře abys ji dokázal
nakreslit. A cti zásadu, že méně je více. Nedělej erb tedy přeplácaný a vyber si jednu barvu
jako základní a k té vyber ideálně jen jednu další.

