PRE DETI
urob si sám

urob si sám

náročnosť: 
čas: 1 deň
náklady: 8 €
ľudia: u
obdobie: celoročne

8

náročnosť: 
čas: 1 deň
náklady: 11 €
ľudia: u
obdobie: celoročne

11

€

€

Deti si môžu spokojne čmárať po upravenom stole a do skicára

STOLÍK
A KUFRÍK
NA
KRESLENIE
Objavte výtvarnú tvorivosť svojho DIEŤAŤA! Prenosný kufrík na kreslenie zhotovíte takmer

ZADARMO z obyčajnej škatule od pizze. Alebo natrite starý stolík po babičke tabuľovou FARBOU
a deti nájdu nový priestor na svoju VÝTVARNÚ realizáciu.

KUFRÍK NA PRENÁŠANIE FARBIČIEK
1. VYREZANIE

2. PRILEPENIE

3. SKICÁR

Z kartónu vyrežeme obdĺžnik takého istého Kartónový obdĺžnik tavnou pištoľou prilepíme Lepidlo nanesieme aj na zadnú stranu
formátu, ako je vrchná strana škatule.
na ohnutú stranu vrchnej časti škatule tak,
skicára.
aby sme vytvorili dve o seba podopreté strany.
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Pomôcky na kreslenie
4. KU ŠKATULI

5. NATIERANIE

kontrolný
zoznam
MATERIÁL	

do 8 €

na kufrík

 kartónová škatuľa

0€

a ešte kus kartónu z inej škatule

 sololit

0€
z odpadu, menší ako škatuľa (nemusí byť)

Skicár prilepíme na jednu stranu škatule.

Priamočiarou pílou vypílime zo sololitu
obdĺžnik a jeho na hladkú stranu natrieme
malým valčekom tabuľovou farbou v troch
vrstvách.

6. LEPENIE

7. SKLADANIE

 skicár
 tabuľová farba

1€
6,30 €

NÁRADIE
 tavná pištoľ
 menší maliarsky valček

MATERIÁL	

do 11 €

na stolík

 tenkovrstvová lazúra

4,60 €
na drevo, odtieň orech (napr. Slovlux)

 čierna tabuľová farba

6,30 €

napr. Dispam

NÁRADIE
Sololit prilepíme tavnou pištoľou na druhú
stranu škatule.

Strana, kde sme lepili kartón, sa dá zložiť
a škatuľu môžeme uzavrieť. Naša škatuľa má aj
rúčku, takže môže slúžiť ako prenosný kufrík.

STOLÍK NA ČMÁRANIE
1. PÍLENIE






priamočiara píla
brúska, brúsny papier
štetec
valček, miska

môže sa zísť
2. BRÚSENIE

LAZÚRY NA DREVO SLOVLUX

Ochranné lazúry Slovlux sú určené na
nátery dreva a drevovláknitých alebo
drevotrieskových materiálov. Odpudzujú
vodu a odolávajú počasiu, takže ich možno použiť vnútri aj vonku. Využijete ich
na nátery drevených brán, záhradného
nábytku, balkónov, drevostavieb a výrobkov z dreva.
CENA od 12 €/2,5 l (tenkovrstvová lazúra), 22 €/2,5 l (laková lazúra)
Stôl zbavíme nečistôt a pavučín, na nohy fix- Brúskou alebo ručne brúsnym papierom
kou nakreslíme čiary a podľa nich odpílime stôl prebrúsime dohladka. Na stolovej donohy. My sme stôl nechali vysoký 30 cm.
ske a jej bokoch by nemal ostať žiaden lak.

3. NATIERANIE

4. ČIERNA DOSKA

Nohy stola a policu v ňom nalakujeme
lakom na drevo v dvoch vrstvách.

Stolovú dosku napustíme čiernou tabuľovou
farbou zriedenou s vodou a potom valčekom
nanesieme ešte dve vrstvy neriedenej farby.

6/2014

67

