JESENNÁ NÁLADA
urob si sám
náročnosť: 
čas: 1 deň
náklady: do 21 €
ľudia: u
obdobie: celoročne

Popri tekvicových hlavách si môžete zhotoviť aj iné strašidlá

JESENNÉ STRAŠIDLÁ

Jesenná ATMOSFÉRA je ako stvorená na vytváranie rozprávkovo-strašidelných ZÁHRADNÝCH
zákutí. Jedno také si môžete vyrobiť spolu s nami. Potrebujete na to len drevo-cementovú DOSKU,
pílu a zopár ďalších drobností.

1. KRESLENIE

2. VŔTANIE

3. PÍLENIE

Na papier si nakreslíme maketu, vystrihneme ju a prekreslíme na cetrisovú dosku.
Kto si trúfa, môže kresliť aj bez makety.

Na miestach s veľmi malými oblúkmi
vyvŕtame diery (použijeme širší vrták).
Poslúžia nám pri pílení – vďaka nim ľahšie
otočíme pílový list.

Obrázok vypílime priamočiarou pílou, čo
netrvá viac ako 10 minút. V prípade dosiek
Cetris použijeme pílový list na železo.
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Strašidlá
4. BRÚSENIE

5. LEPENIE

kontrolný
zoznam
MATERIÁL

21,93 €

na dve strašidlá

 cetrisová doska

8€
0,80 × 1 m, hrúbka 10 mm (alebo iná, napr.
drevená)

 drevené tyče

1,40 €
dĺžka približne 40 cm, priemer 1 cm, 4 ks

Okraje prebrúsime brúsnym papierom,
aby neboli ostré.

Na zadnú stranu prilepíme dve drevené
tyče, ktoré poslúžia na zapichnutie do
zeme.

6. DRÔT

7. MAĽOVANIE

 brúsny papier
 univerzálne lepidlo

3,80 €

 papier, fixka, drôt

0,50 €

0,50 €

napr. Pattex 100 %

ohybný drôt s priemerom 1 mm

 sklenený pohárik na sviečku0
€

 čierna tabuľová farba
 čajová sviečka

6,23 €
0,50 €

NÁRADIE

Z drôtu vyformujeme držiak na svietnik
(sklenený pohár) a prilepíme ho k strašidlu. Drôt pripevníme na 30 minút svorkami
a lepidlo necháme tvrdnúť 24 hodín.

Strašidlo natrieme čiernou tabuľovou farbou v dvoch vrstvách. Valčekom sa farba
rozotrie krásne dohladka. Natrieme aj
drevené tyče, aby nenavlhli.

8. SVIEČKA

9. UMIESTNENIE

 akumulátorový skrutkovač
alebo vŕtačka
 priamočiara píla
 nožnice
 kliešte na drôt
 svorky na uchytenie
 menší maliarsky valček

môže sa zísť
PRAKTICKÉ LEPIDLO
PATTEX 100 %

9. Strašidlo zapichneme do zeme na požadované miesto.

44 cm

80 cm

Do držiaka na zadnej strane strašidla vložíme sklenený pohárik a zapálime v ňom
sviečku.

Je šikovnou pomôckou do každej domácnosti. Zlepíte ním takmer všetky materiály, a to v interiéri aj exteriéri – kovy,
sklo, drevo, keramiku, plasty či kameň.
Môžu s ním pracovať aj ľudia, ktorí majú
z lepenia obavy alebo lepia len príležitostne. Vyrába sa v dvoch veľkostiach,
v 50- a 100-gramovom balení. S oboma sa
dobre manipuluje.
CENA 3,80 €/50 g, 5,90 €/100 g, HENKEL,
predajne s drobným tovarom

40 cm

55 cm

 MAKETY
Podľa týchto kresieb si ľahko môžete nakresliť siluety postáv.
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