
Kostým 
správného 
kouzelníka

Kouzelníci, druidové, věštci, alchymisté nebo zaklínači. Ve světě čar a kouzel je velká škála magických 

profesí a zaměření. V dobách slavného Merlina, kdy se náš příběh odehrává, byli lidé nadaní nadpřiro-

zenými schopnostmi vážení a uznávaní. Běžní lidé chodili za čaroději pro rady, navzájem si pomáhali, 

ale i přesto zůstal jejich svět opředen tajemstvím a tak trochu zapovězený běžným smrtelníkům. 

Stát se takovým kouzelníkem není úplně jednoduché, ale věříme, že s pomocí našeho návodu a vlast-

ních nápadů se dokážete dobře vybavit pro cestu do čarodějného světa.



Základ
Základ kostýmu lze jednoduše vytvořit tvěma způsoby - jako plášť nebo takovou delší tuniku. 

1) PLÁŠŤ + KÁPĚ

Plášť můžete ušít podle přiloženého střihu nebo může hezky vypadat i dobře sepnutý kus látky, deky 

nebo prostěradla. V takovém případě ale možná dá více práce jej při oblékání správně upravit.

Pod plášť se hodí jednobarevné nevýrazné kalhoty nebo suknice (postačí kus látky obmotaný kolem 

pasu). Za svršek opět posluží jednoduché tričko. Do Merlinovy doby ještě lépe zapadne, pokud na něj 

přiděláte nebo přimalujete šněrovací výstřih u krku. Holky toto celé mohou vyřešit i s pomocí šatů (např. 

z předchozích táborů).





2) TUNIKA/HÁBIT

Tuniku vytvoříte dvojtým vystřihnutím požadovaného tvaru do látky. Ta se pak sešije tak, aby zůstal 

pouze otvor na krk, tělo a ruce. Je tedy náročnější na šití než plášť, ale nezakrývá pouze záda, ale 

funguje více jako komlexnější kostým. Širší rukávy jsou pak zajímavým a výrazným prvkem, kterého u 

pláště nedosáhnete. 

Pro menší děti lze podobnou tuniku vytvořit s velkého XX..L tmavého trika. 

Tak nebo onak, nebojte se vzniklý hábit dozdobit barvami na textil, flitry, ozdobnými knoflíky apod.



Doplňky

Zaklnínači  mohou jako doplňek použít knihu 

kouzel nebo velkou kouzelnickou hůl.

Karty jsou pro změnu vhodným doplňkem věštce.



Léčitelé používají různé flakonky, nádobky, kotlík, svazek bylin, ze kterých poté vytvářejí lektvary.



Kniha kouzel a plášť. Ideální kostým čaroděje 

nebo čarodějky.

Druid může být i bez pláště, více přírodní 

druidové nosí přes sebe kožešinu. K tomu 

opět různé flakonky, lahvičky a bylinky.


