Drobné úpravy
urob si sám

urob si sám

náročnosť: 
čas: 1 deň
náklady: do 2 €
ľudia: u
obdobie: celoročne

náročnosť: 
čas: 1 deň
náklady: do 2,5 €
ľudia: u
obdobie: celoročne
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Praktické nápady takmer zadarmo

ŠIKOVNE OZNAČENÉ POHÁRE

Nie sú poháre ako poháre. Jedny dávate hosťom na oslave a do iných odkladáte sušené
bylinky. Ľahko sa dá zabudnúť, ktorý komu patrí alebo čo ste kde uskladnili. V oboch
prípadoch pomôže malé označenie tabuľovou farbou.

POHÁRE, KTORÉ KAŽDÝ SPOZNÁ
1. NAMOČENIE

2. STEKANIE

3. SCHNUTIE

Spodnú časť pohára opatrne namočíme do
tabuľovej farby.

Za pár minút prebytočná farba stečie.

Pohár otočíme hore dnom a necháme
schnúť 4 až 6 hodín.
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Originálne poháre
4. MENOVKA

5. NÁPIS NA FĽAŠI

kontrolný
zoznam
MATERIÁL A POMÔCKY

2€

 sklenené poháre
na stopkách

0€

NA PÁRTY POHÁRE

používané doteraz

 čierna tabuľová farba

1,50 €

 biela krieda

0,50 €

napr. Dispam (6,13 €/0,8 kg)

Na dobre uschnutú farbu kriedou napíšeme meno hosťa.

Do tabuľovej farby môžeme namočiť aj fľašu a ozdobiť ju obľúbeným nápisom. Môže
z nej byť napríklad váza.

MATERIÁL A POMÔCKY 2,50 €
NA POHÁRE NA DROBNOSTI

POHÁRE NA UKLADANIE DROBNOSTÍ
1. LEPIACA PÁSKA

2. MAĽOVANIE

 staré poháre na cestoviny 0 €
 papierová lepiaca páska 0,80 €
 čierna tabuľová farba
1,20 €
napr. Dispam (6,13 €/0,8 kg)

 krieda
 malý maliarsky valček

0,50 €

s rúčkou a nádobou na farbu

 brúsna doštička
 nožík

Na poháre nalepíme do tvaru obdĺžnika
lepiacu pásku.

Vnútro obdĺžnika vymaľujeme pomocou
valčeka tabuľovou farbou. Nanesieme
aspoň 3 vrstvy.

3. ODSTRÁNENIE PÁSKY

4. PREBRÚSENIE

Mgr. art. Jana Ardanová,
autorka

Autorka radí

Pásku po zaschnutí opatrne odstránime.
Ak by sme s ňou náhodou strhli aj kúsok
farby, ľahko to opravíme malým štetcom.

Aj napriek nanášaniu valčekom zostáva
farba na pohári mierne hrboľatá, pretože
sklo je nenasiakavý materiál. Jemne ju
prebrúsime brúsnym papierom.

5. ROHY

6. NÁPIS

Rohy obdĺžnika môžeme zaobliť tak, že
farbu opatrne zrežeme nožíkom.

Na takýto podklad sa výborne píše kriedou,
takže je jasné, ktorý pohár čo skrýva.

Výhodou tabuľovej farby
je, že krieda sa z nej
ľahko zmýva a povrch
pritom zostáva stále
hladký a pekne matný.
Mená a nápisy na
pohároch teda môžete bez
problémov prepisovať,
ako potrebujete.

Zo sklenených pohárov si
môžete urobiť aj pekné svietniky.
Ako na to, sa dozviete tu:
http://goo.gl/1PNPaI
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