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Mama
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Majú malé deti, s nimi starostí nad hlavu, a napriek tomu si nájdu
čas na únik do tvorivého sveta. A nielen to. Rozbehli úspešné
projekty s handmade výrobkami pre najmenších.

H

ľadali sme mamy, ktoré tvoria pre
deti a robia dobré meno slovenskému handmade. Našli sme. A viete,
čo nás, okrem toho, že sa dá skĺbiť
práca, ktorá vás baví, s udržiavaním rodinného kozuba, ešte zaujalo? To, že všetky majú aj dobrých manželov,
partnerov. Chlapi, niektorí ako ekonómovia a
manažéri na hony vzdialení od umeleckého
sveta, svoje polovičky podporujú, obdivujú,
pomáhajú im. Dámy jednohlasne priznali, že
bez rodiny by to nebolo ono.

Marianna Fajnorová (37)

Energická mama (Samko 10, Janko 5, Miško
3,5) sa považuje za veľké dieťa. Rada vymýšľa
a skúša nové veci. A provokuje. Pod značkou
Lovely Little Something sa skrývajú výrobky
v úžasných farebných kombináciách.
JA VERZUS TVORBA
„Začala som vyrábať textilné hračky pre
moje deti. Úplne ma to pohltilo. Zrazu ich
chceli aj ľudia z môjho okolia. Prináša mi
to radosť a únik z bežnej reality, nikdy neviem, ako daná vec bude vo finále vyzerať.
Ten proces je radostný. Teším sa z každej
novej vecičky a mojich chlapov potom otravujem: Aha, pozrite, nový macko! Aký je?
(úsmev). Som Blíženec, potrebujem zmenu,
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takže robím podľa nálady detské hračky
(patchworkových mackov, zajacov, mačky a
iné zvieratká), textilné korunky, šatočky pre
dievčatká, zavinovačky, zábavné hracie deky,
patchworkové prikrývky, ale aj šaty a sukne
pre dospelých či tašky. Veci pre deti robím
zo stopercentnej dizajnérskej bavlny a biobavlny, látky musia byť predpraté, vypchávam ich antialergickým rúnom, v niektorých
sú špeciálne hrkálky a pískacie vankúšiky na
to určené. Hračka nesmie obsahovať malé
časti, ktoré by sa dali odtrhnúť, používam
napríklad certifikované bezpečnostné oči.
Rada hovorím, že moje hračky sú testované
na mojich vlastných deťoch.“ (smiech)
TVORBA VERZUS RODINA
„Pracovať doma je obrovská výhoda. Popri
domácnosti tvorím a popri tvorbe riešim domácnosť a rodinu. Synovia si už zvykli na zvuk
šijacieho stroja, na nitky, špendlíky a hory látok. Dokonca mi pomáhajú – plnia mackov,
vystrihujú, lepia, šijú so mnou. A mám skvelého muža, vďaka nemu môžem robiť, čo ma
baví. Podporuje ma, pomáha mi s grafickými
návrhmi, logami, fotkami, už sa s prehľadom
orientuje v dizajnéroch látok, odborných výrazoch, strojoch a komponentoch, vždy mi
povie svoj názor. A na sto percent funguje
babinka. Keď mám veľa práce, postráži deti.

143

madamEVAľudia

Inna Kovácsová (41)

Usmiata mama troch detí pochádza z Gruzínska. Na Slovensku žije už pätnásť rokov. Temperamentná umelkyňa má rada jednoduchý, vkusný, ale originálny štýl. Návrhy do detských izieb
vznikajú v Ateliéri Inna.
JA VERZUS TVORBA
„Vždy som snívala o súkromnej dielni. Baví ma
kreatívna činnosť a práca s textíliami. Čas na zrealizovanie túžby som si nakoniec našla počas materskej. Navštevovala som
tvorivé kurzy, zaujímala sa
o dizajn interiéru detských
izieb. Na internete som náhodou natrafila na fórum
o bábikách. Vtedy som vymyslela svoju prvú bábiku Mojkadlo. Mala úspech.
V Česku vyhrala druhé miesto v súťaži bábik medzi amatérmi. Nerada opakujem svoje výrobky,
vždy niečo zmením. Teší ma, že dieťa má jedinečný,
originálny kus. Rodičom pri návrhu textilných dekorácií radím, aké vzory a farby by mali vybrať do
detského interiéru. Materiál musí byt kvalitný, far-

„Svoju dielňu volám
detskou izbou. Tam
nepracujem, ale sa hrám.“
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by nesmú púšťať, preto používam látky z českých,
nemeckých a amerických manufaktúr. Vyrábam
dekorácie – bábiky, víly, škriatkov, zajačikov, medvedíkov, sovičky a rôzne textilné postavičky. Šijem
prikrývky, vankúšiky, závesy, ale aj sortiment na
Vianoce či Veľkú noc. Teraz som sa dala na plstené
šperky. Svoju dielňu volám detská izba, pretože tam
nepracujem, ale sa hrám.“ (úsmev)
TVORBA VERZUS RODINA
„Mám tri deti. Synovia majú 6 a 9, dcéra 21. Manžel mi veľmi pomáha. Vozí chlapcov do školy aj zo
školy, učí sa s nimi, robí nákupy, pomáha aj v podnikaní, vybavuje poštu, pracuje na webovej stránke. A mám vynikajúcu svokru! Pracujem takmer
každý deň od rána, kým práca nie je hotová. Práve
som dokončila mackov pre detskú onkológiu. Je to
charitatívny projekt. Víkendy sú však čisto rodinné. Vtedy prácu odkladám. Rada varím a pečiem,
hráme bedminton v záhrade alebo stolné hry. Milujem spoločné raňajky a večere s dcérou, keď nám
vyjde čas, keďže už má svoj vlastný život.“
www.innaatelier.sk, www.sashe.sk/Innak

Monika Prachárová (28)

Toto jemné žieňa je mamou dvoch detí –
4,5-ročnej Amy a 6,5-ročného Nicolasa. Bývalá obchodná referentka sa jedného dňa roz-
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To je výhoda, ktorú nemá každý, a ja som za ňu
veľmi vďačná.“ www.sashe.sk/L_L_S, Facebook
Lovely Little Something

hodla z práce odísť a byť sama sebe paňou.
Dala sa na ručnú tvorbu a úspešne rozbehla
značku SeeYou.
JA VERZUS TVORBA
„Rada som maľovala a vyrábala už od detstva,
skrášľovala si vlastnú izbu. Pred troma rokmi
som opustila svoju prácu a dala sa na handmade. Najprv po večeroch, keď som uložila deti.
Dobíjalo ma to energiou, vyčistila som si myseľ. Dodnes si takto po náročnom dni oddýchnem s ihlou v ruke, pri obľúbenej hudbe. Je to
precízna mravčia práca. Na výrobkoch poznáte
poctivú ručnú robotu. Šijem dekorácie, ozdoby,
koláčiky, jedlo a hračky pre deti, čelenky, detské papučky, letné aj zateplené. Samozrejme,
filcové koláčiky nie sú vhodné pre úplne malé
deti, ktoré dávajú všetko do úst, podobne letné
‚capačky’ s ozdobnými korálikmi. Každú objednávku s rodičmi dopodrobna konzultujem.
Sama viem, že nie je vždy jednoduché zohnať
pre deti doplnky podľa vlastných predstáv, napriek širokej ponuke tovarov na trhu. Preto vyrábam čokoľvek podľa požiadavky zákazníkov,
ak je to v mojich silách i materiálnych možnostiach. Robím aj veci pre dospelých – obaly na
telefóny, tablety, notebooky, peňaženky. Milujem veselé farby a milé drobnosti pre potešenie.
Také sú aj moje výrobky.“
TVORBA VERZUS RODINA
„Keďže si môžem sama naplánovať deň, niekedy pracujem, len keď sú deti v škôlke a škole, niekedy večer, keď spia. Všetko sa odvíja
od objednávok aj chuti vyrábať niečo nové
a, samozrejme, od bežných povinností v domácnosti. Deti do mojej práce zapájam ako
modelov. Dcérka sa rada fotí a Nicolas ju rozosmieva. Partner ma v plnej miere podporuje,
môj internetový obchod je jeho dielo. Pomáha
aj pri výbere nových materiálov. Spolu s deťmi
sú moji prví kritici.“
www.handmade-darcely.sk,
www.sashe.sk/SeeYou

Hajnalka Béliková (34)

Príjemná dáma, mama dvoch detí (Vivien 11
a Vilko 5), miluje prírodu, vôňu dreva, hliny,
umelecké remeslá a fotografovanie. Vyštudovaná diplomovaná pôrodná asistentka lásku k deťom pretavila do tvorby pod značkou Hajnusa.
JA VERZUS TVORBA
„Jednoducho ma to baví, napĺňa, dáva mi to radosť. Háčkujem profesionálne už štvrtý rok.
Zbožňujem more priadzí, do ktorého sa ponáram. Zameriavam sa predovšetkým na výrobu
detského oblečenia a doplnkov, ako sú čiapočky,

štucne, šáliky, bohato nadýchané
tutu sukničky pre
malé parádnice či
svetre so zapínaním na vlastnoručne vyrobené gombíky. Vytváram aj rekvizity
pre profesionálnych fotografov ako čiapky v tvare zvieratiek, čelenky, deky, podložky a koberčeky.
Pracujem s vlnami príjemnými na dotyk, dbám
na to, aby sa modely dali nosiť a zabezpečovali
dostatočný komfort. Obľúbené sú extra jemné a
teplé priadze vzhľadovo a na dotyk ako zajačia
kožušinka. Rada siahnem po efektných vlnách,
taká čiapka na hlave hneď upúta pozornosť.
Tvorbu rozširujem o nové výrobky. Najnovšie
som podľahla vintage, milujem čipku, perličky,
stuhy a saténové ručne robené kvietky.“
TVORBA VERZUS RODINA
„Môžem zodpovedne vyhlásiť, že sme handmade rodina. (smiech) Manžel je úspešný stolár,
dcéru nadchýnajú koráliky, z ktorých vyrába
rôzne čačky pre dievčatá v jej veku. Keďže sa
všetci zaoberáme ručnou tvorbou, sme k sebe
tolerantní, lebo vieme, koľko času potrebujeme
na výrobu hoci len jednej drobnosti.“
Hajnusa Facebook, www.sashe.sk/hajnusa 
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