
Jak skládat obrázky PIXUPIX - NÁVOD
Podrobnější fotonávod najdete na www.pixupix.cz 

Co je PIXUPIX?
PIXUPIX je dřevěná mozaiková skládačka ve stylu PIXEL ART, která umožňuje skládat libovolné obrazy 
prostřednictvím barevných dřevěných pixelů (dřevěných barevných kostiček), které jsou vsazeny do dřevěného rámu. 
V současnosti PIXUPIX nabízí 26 barevných variant pixelů a rámy pro rozlišení 16x16 a 32x32. 

Rámeček a jeho kompletace

V balení rámečku najdete: rámeček, zadní a přední destičku, dřevěné klínky a samolepící plstěný pásek.

Vybalte rámeček a bez přiložených destiček ho položte přední (pěknější) stranou na stůl. Připravte si nůžky a plstěný 
samolepící pásek (součást balení rámečku). Pomocí špendlíku nebo jiného ostrého předmětu odlepte kousek 
ochranného papíru samolepící strany pásku. Samolepící částí začněte pásek postupně nalepovat po vnitřním obvodu 
rámečku do drážky podle fotografie. Zvolte opravdu správnou hranu rámečku k nalepení! Pečlivě zatlačte všechny 
rohy např. dřevěnou pinzetou nebo dřevěným klínkem. Délku pásku zkraťte podle potřeby nůžkami Zezadu rámečku 
vložte zadní větší destičku tak, aby závěs byl umístěn vzadu. Destičku dobře zajistěte přiloženými dřevěnými klínky 
napříč rohu. Počet klínků závisí na velikosti rámu. Otočte rámeček zadní stranou na stůl, vše je připraveno 
pro skládání dřevěných pixelů.

Skládání dřevěných pixelů do rámečku
Každá z 26 barev dřevěných pixelů má své specifické označení písmenem nebo číslem, což usnadňuje skládání podle 
předlohy. Pixely začněte skládat od jednoho z rohů označenou stranou dolů. Spodní strana pixelu je značená 
předvrtanou dírkou. To je důležité, protože pouze v této poloze je půdorysný rozměr kostičky nejpřesnější. Pokud byste 
pokládali pixely náhodně, odchylky v délce řady budou mnohem větší a výsledný obrázek nebude ideální. I tak 
počítejte s tím, že každá kostička je originál a malých rozměrových odchylek si všimnete. Ve výsledku to ale nebude 
vadit. Položte první řadu, vynechte předposlední pixel této řady a na závěr každé řady umístěte pixel poslední. Je to 
pouze naše doporučení. Na závěr se vám totiž bude obrázek lépe dokončovat. Takto pokračujte řadu za řadou. 
K jemné manipulaci doporučujeme naši dřevěnou pinzetu. Ta je navržena na míru, konce pinzety odpovídají velikosti 
pixelu. Předposlední řadu vynechejte a dokončete řadu poslední.
Nyní je potřeba vložit předposlední pixely v každé řadě a sloupci. To je nejobtížnější část. Vzniklá mezera může mít 
méně nebo více než 5 mm. To závisí na odchylkách v rozměrech kostiček, na vlhkosti prostředí, ve kterém kostičky 
skladujete a skládáte. Ve vlhkém prostředí se objem dřeva zvětšuje a naopak. Právě proto jste při přípravě rámečku 
vlepili do rámu plstěný pružný proužek. Ten umožňuje vtlačit krajní kostičky až pod rámeček a tím uvolnit potřebné 
místo pro vložení posledních kostiček. Opět se vám osvědčí naše dřevěná pinzeta. Tou kostičku shora uchopíte a 
zešikma vložíte do mezery. Mírným zatlačením do strany se mezera rozevře a kostička zapadne na své místo.



Fixace pixel art obrázku
Dřevěné pixely máte naskládány do finálního obrázku. Opatrně proveďte finální korekci a úpravy. Pokud jste 
s výsledkem spokojeni, přiklopte rámeček horní, menší destičkou. Tuto destičku dobře zafixujte přes rohy krepovou 
lepící páskou tak, aby destička a rámeček byly pevně spojeny. Celý rámeček otočte přední stranou na stůl. Pokud 
máte přední destičku dostatečně fixovanou, kostičky zůstanou na svém místě. Opatrně vysuňte jistící dřevěné klínky a 
odložte je stranou. Pomalu odklopte zadní větší destičku. Mezi rámem a destičkou je malá mezírka, která vám 
odklopení usnadní. Teď vidíte zadní stranu vašeho pixel art obrázku. U všech dřevěných pixelů by měly být vidět 
předvrtané značky zadní strany. Můžete opravit drobné nedostatky, mírně posunout kostičky apod. Připravte si zadní 
destičku na nanesení lepidla. Zkontrolujte předem v jaké pozici je na destičce závěs, abyste ji zpět nalepili do správné 
polohy! Na zadní destičku naneste lepidlo na dřevo. Osvědčil se Herkules. K rovnoměrnému nanesení lepidla použijte 
např. tvrdý papír velikosti běžné vizitky. Lepidlem nešetřete, vytvořte hladkou vrstvu. Nyní přiklopte zadní stranu pixelů 
touto destičkou. Pozor na správné otočení a tedy pozici závěsu. Rohy opět zajistěte dřevěnými klínky. Otočte rámeček 
zadní stranou na stůl. Odstraňte krepové pásky a odklopte přední krycí destičku. Dokud lepidlo nezaschne, můžete 
mírně upravit pozici pixelů. Pomocí houbičky na nádobí lehce přitlačte dřevěné pixely na polepenou destičku. Nechte 
obrázek dobře zaschnout a je hotovo.

Upozornění a doplňující informace k výrobku PIXUPIX
Počítejte s mírnými rozměrovými odchylkami v rozměrech kostiček.
Barvy kostiček a jejich odstíny se mohou lišit v závislosti na výrobní šarži, struktuře a barvě použitého dřeva apod.
Vlhkost prostředí má vliv na objem dřevěných kostiček. Ve vlhkém prostředí tak budou kostičky v rámečku "natěsno" 
v suchém se jejich objem zmenší a v rámečku tak mají větší vůli. Právě proto je součástí rámečku pružný plstěný 
pásek. Obrázek poskládaný a nalepený v extrémně suchém prostředí se může při přemístění do vlhkého prostředí 
mírně prohnout směrem nahoru.

Více informací hledejte na internetu: www.pixupix.cz, instagram.com/pixupix, facebook.com/pixupix
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