
NÁVOD AKO SI ĽAHKO SPRAVIŤ OTLAČKY PRSTOV POMOCOU CERUZKY DOMA 

Vaše personalizované šperky s otlačkom prsta sú tak jedinečné a originálne ako každý otlačok. Všetci 

vieme, že nikdo na zemi nemá také isté otlačky ako vy, vaše dieťatko, či manžel a preto aj tento šperk je na 

celej zemi IBA JEDEN  Je dôležité, aby boli otlačky, ktoré spravíte kvalitné a jasné.  

Postup ako spraviť odtlačky prstov doma je ľahký - potrebujete iba mäkkú ceruzku, priehľadnú lepsiacu 

pásku a biely papier.  

Postupujte podľa podrobných pokynov uvedených nižšie: 

 

Krok 1: Jemnou  mäkkou ceruzkou načmárajte na bielom papiery veľkú škvrnu. Nešetrite ceruzkou, 

uistite sa, že na papieri ostalo dosť grafitu. 

Krok 2: Uistite sa, že máte čisté a suché prsty resp. Vaše dieťatko, ktorého otlačok robíte  

Krok 3: Položte prst na tmavú škvrnu a celou plochou vakúšika prsta po nej pošúchajte, aby ste dostali na 

prst grafit. Nebojte sa, grafit obyčajnej ceruzky nie je nijak zdraviu škodlivý a dá sa ľahko z pršteka Vašeho 

dieťatka umyť. 

 

Krok 4:  Uistite sa, že grafit je na celom vankúšiku prsta. 



Krok 5:  Nachystajte si lepiacu pásku  lepiacou stranou hore na podložku a jemne pritlačte prst s grafitom 

na lepiacu čast pásky a odtiahnite ho. Nie je treba mrviť ani silno tlačit, aby sa línie otlačku nezliali 

v machuľu   Lepiaca páska si  sama odlepí dosť granitu.  

Krok 6:  Nalepte lepiacu pásku s otlačkom na biely papier.  Nezabudnite si k otlačku napísať meno, 

komu patrí. 

Neváhajte tento proces opakovať alebo spraviť viac otlačkou, aby ste sa uistili, že otlačok je čistý a dá sa 

našim grafikom pripraviť na laserové gravírovanie do Vašeho nového šperku. Skúste urobiť svetlejšie 

odtlačky prstov vytvorením niekoľkých otačkou bez obnovenia grafitu na prste. Prvých pár tmavších bude 

mať často šmuhy od prebytočného grafitu. 

 

Krok 7: Odfoďte takto vyhotovený otlačok a pošlite nám na emailovú adresu: info@eliteklenoty.sk  

Aj samotný proces fotenia otlačku a tak získania ostrej fotky je klúčový, takže uistite sa, že fotíte na dobrom 

svetle, máte na samotný otlačok zaostrené, fotíte ho zhora z vtáčej perspektívy a fotku/fotky nám pošlete 

v plnej kvalite  

 

 

Samozrejme otlačok možete spraviť aj s pomocou sady na otlačky, ktorú kúpiťe v hračkárstve alebo 

papierníctve. 
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