INTERIÉR ako na to

Zimná
nálada

Vyrobte si drevený box, ktorý
vám navodí zimnú atmosféru
ešte pred Vianocami. Môžete ho
zavesiť na stenu alebo len tak
položiť na nábytok. Deti si jeho
obsah môžu usporiadať samy.
TEXT A FOTO: Jana Ardanová

3 napíľte si latky, ktoré budete lepiť na zadnú
stenu boxu
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1 z dreveného boxu na čaj odstráňte vnútorné
priehradky

2 box natrite bielou farbou

4 latky natrite lazúrou na drevo

5 po uschnutí ich nalepte na zadnú vnútornú
stranu boxu

6 na sklo napíšte nápis

7 box naaranžujte a uzavrite, môžete vložiť aj
drobné osvetlenie

8 veľký box vyrobte zlepením dvoch väčších
hrubších rámov. Rámy najskôr rozoberte,
nastriekajte bielou farbou a zlepte

9 na kužeľ nalepte lupienky šišiek pomocou
tavnej pištole, zospodu stromčeka nalepte
kmeň

Môže sa zísť
Pam Lazex je hrubovrstvová laková lazúra, ideálna na ochranné
nátery drevených plôch v exteriéri aj interiéri. Zvýrazní kresbu
a štruktúru dreva, ochráni povrch pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Náter odoláva teplotným zmenám, nepraská
a je trvale pružný. Spĺňa normu EN 71-3 a možno ho použiť aj na
nátery detského nábytku a hračiek. Pam Lazex patrí k najobľúbenejším a najpoužívanejším vodou riediteľným lakovým lazúram
na trhu. Dostanete ho v klasických, exotických aj „vintage“ odtieňoch; cena od 7,50 €, vyrába PAM-ak, s. r. o.

10 na zadnú stenu rámčeka nalepte latky,
zozadu priskrutkujte na každú stranu skobu
so skrutkou v tvare L, aby sa mohla zadná
stena otvárať/zatvárať

11 stromček aj zvieratko prilepte lepiacou
gumou a obsah posypte umelým snehom

drevený box na
čaj alebo dva hrubé biele rámy na
fotografie
tenké drevené
latky
polystyrénový
kužeľ

šišky, cca 5 ks
umelé lesné
zvieratká, mach,
sneh, drievka
skobu so skrutkou L – 4 ks
lepiacu gumu
(Pritt Multi Tack)

lazúra na drevo
(Pam Lazex)
bielu farbu (Aquadecol) alebo sprej
(Dupli Color Aqua)
väčšie sekundové
lepidlo (Loctite 60s)
biely popisovač

na sklo (Brilliant
painter)
akumulátorový
skrutkovač
priamočiaru pílu
plochý štetec
tavnú pištoľ
(Pattex)

INZERCE

Budete potrebovať

