PRE DETI

urob si sám

2

€

urob si sám

náročnosť: 
čas: 3 hodiny
náklady: od 2 €
ľudia: u
obdobie: celoročne

náročnosť: 
čas: 3 hodiny
náklady: ???????????
ľudia: u
obdobie: celoročne

Lacnú hračku bude chcieť mať vaše dieťa každú noc v postieľke

PONOŽKOVÉ HRAČKY
A MAGNETICKÁ TABUĽA

Ponožky sú výborný, dostatočne elastický a pevný materiál, aby sme z neho mohli tvoriť rôzne
FIGÚRKY. Pohrať sa môžete nielen s FAREBNOSŤOU ponožiek, ale aj s ich veľkosťou. Samozrejme,
ponožky musia byť nové. MAGNETICKÁ tabuľa môže výborne slúžiť nielen deťom, ale aj dospelým.

PONOŽKOVÉ HRAČKY
1. NÁKRES

2. BIELE ČASTI

3. STRIHANIE

Farebné časti si rozkreslíme. Na farebnú ponožku nakreslíme hlavu, uši a telo
figúrky.

Na bielu ponožku nakreslíme hlavu, ruky
a vnútornú stranu uší.

Všetky diely vystrihneme dvojmo, tak ako
sme ich nakreslili na ponožku. Uši chceme dvojfarebné, takže tie stačí vystrihnúť
v jednej vrstve.
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Hračky a tabuľa
4. ZOŠITIE

5. VÝPLŇ

kontrolný
zoznam
MATERIÁL	

(materiál na jednu figúrku)

1,98 €

 ponožky

1,40 €
biela a farebná ponožka (1,40 €/pár)

 pevná niť

?€

vo farbe ponožky

Jednotlivé diely otočíme naruby a zošijeme, Diely naplníme vatou.
necháme otvor na vkladanie vaty. Môžeme
šiť aj strojom.

6. HLAVA

7. UKONČENIE

 stužka

0,10 €

 polystyrénová guľa

0,40 €

 vata

0,08 €

asi 30 cm, (2,93 €/10 m × 25 mm)
priemer 8 cm
(0,45 €/50 g)

Náradie
 ihla
 nožnice

Na polysterénovú guľu navlečieme časť
bielej ponožky a na ňu čiapočku z farebnej
ponožky.

Vo farebnej ponožke vystrihneme otvor
v časti krku a prevlečieme tadiaľ koniec
bielej ponožky. Jej druhý koniec zošijeme
v zadnej časti hlavy.

8. SPÁJANIE

9. HOTOVO

STOJAN NA PASTELKY
Niečo netradičné
a ekologické nájdete tu:
http://goo.gl/6xMKz2

NÁŠ TIP

Takýto milý darček poteší
nielen deti, ale i dospelých,
ktorým môže slúžiť ako
talizman pre šťastie.
Všetky diely zošijeme dohromady. Figúrke
môžeme okolo krku uviazať šatku alebo
ušiť šál – taktiež z ponožky.

Ak máte k dispozícii viacero farebných ponožiek, môžete si vytvoriť celú sériu bábik,
ktorým to spolu veľmi svedčí!

dobré

rady
MAGNETKY Z HRAČIEK
Výborný spôsob ako využiť hračky,
s ktorým sa už vaše deti nehrajú, je
vyrobiť z nich magnetky. Deti ich
využijú nielen pri hre na magnetickej
tabuli, ale hrať sa s nimi môžu napr.
aj na dverách chladničky.
PLECH NAMIESTO SOLOLITU
Ak tabuľovú farbu natriete rovno
na plech, nemusíte už natierať
magnetickú farbu.
5/2016
hracky_tabula_ardanova.indd 3

3

5.4.2016 15:55:14

PRE DETI

MAGNETICKÁ TABUĽA

kontrolný
zoznam
MATERIÁL	

(skutočná spotreba)

1. PRVÝ NÁTER RÁMU

2. MAGNETICKÁ FARBA

Rám z obrazu natrieme neriedenou bielou
farbou.

Kým rám schne, farbu nanesieme valčekom na sololit. Čím viac vrstiev nanesieme,
tým lepšie na ňom budú magnetky držať.
My sme naniesli až 7 vrstiev.

3. VRCHNÁ FARBA RÁMU

4. ZOTIERANIE

Na rám rozmiešame v pohári tyrkysovú
farbu. Do bielej pridáme svetlomodrú
a svetlozelenú. Nanesieme ju na rám.

Keď farba začne schnúť (asi o 10 minút),
rám jemne pretrieme vlhkou handričkou.
Tam, kde je ornament vystúpený, zotrieme
modrú farbu a odkryjeme biele plochy.

5. TABUĽOVÁ FARBA

6. MAGNETKY

Keď všetky vrstvy magnetickej farby dobre
uschnú, nanesieme na sololit ešte 3 vrstvy
tabuľovej farby, aby bola tabuľa aj dobre
umývateľná.

Ľahko ich vyrobíme z hračiek, s ktorými
sa už dieťa nehrá. Nalepíme na ne zozadu
pásiky magnetickej pásky.

17,90 €

 starý rám

0€

z obrazu s ornamentom,
rozmer cca 75 × 55 cm

 biela farba

1,50 €
napr. Slovakryl Profi lesk (6,90 €/0,75 kg)

 tónovacia farba

0,40 €
modrá a zelená, napr. Hetcolor 350 g,
alebo Kolorka 100 g (1,09 €/100 g)

 sololit

2€
cca 70 × 50 cm (závisí od veľkosti rámu)

 farba

11,40 €
tzv. magnetická farba,
napr. Primacol Magnetic Paint (17,39 €/0,75 l)

 čierna farba

2€

tabuľová, napr. Dispam (6,50 €/0,8 kg)

 magnetická páska

1,60 €

samolepiaca, šírka 12,7 mm,
hrúbka 1 mm, približne 1 m

Náradie





malý maliarsky valček
mäkká handrička
nožnice
štetec

môže sa zísť
FARBA NA HRAČKY SLOVALKRYL
Farba Slovakryl Profi lesk sa používa na
povrchovú úpravu dreva, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek, lepenky,
omietok, betónu, kovu a iných podkladov. Farba spĺňa prísnu európsku normu
na povrchovú úpravu hračiek. Okrem
nich ju môžeme použiť aj na nátery
okien, dverí, detského nábytku, bytových
a záhradných doplnkov. Aplikujú sa 2 – 3
vrstvy zriedeného a neskôr neriedeného
náteru štetcom, valčekom či striekaním.
Predáva sa v 12 základných farebných
odtieňoch.
CENA od 7,38 €/0,7 l, predajne s farbami,
slovlak.sk

Autorka radí

Ak chcete mať rám
decentnejší, natrite ho
najskôr tmavosivou
farbou a potom bielou.
Bielu pred uschnutím
mierne zotrite, aby ste
dosiahli zaujímavý efekt.
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