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tip
Výborný spôsob, ako
využiť hračky, s ktorými sa
už vaše deti nehrajú, je vyrobiť
z nich magnetky. Deti ich
využijú pri hre na magnetickej
tabuli či na dverách
chladničky.
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Magnetická tabuľa
Magnetická tabuľa poslúži nielen deťom,
ale aj dospelým. Svoje uplatnenie nájde tak
v domácnosti, ako aj vo vašej práci.

Materiál a pomôcky
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Rám z obrazu natrite neriedenou bielou farbou.

V pohári zarobte tyrkysovú farbu. Do bielej
pridajte svetlomodrú a svetlozelenú. Farbu
naneste na rám.

Kým rám schne, naneste valčekom na sololit
magnetickú farbu. Čím viac vrstiev nanesiete, tým lepšie na ňom budú magnetky držať.
My sme naniesli sedem vrstiev.

Keď farba začne schnúť (asi o 10 minút),
rám jemno pretrite vlhkou handričkou – tak
na miestach, kde je ornament vystúpený,
zotriete modrú farbu a odkryjete biele plochy.

 starý rám z obrazu s ornamentom,
rozmer 75 × 55 cm  biela farba
(napr. Slovakryl Profi lesk) 
tónovacia farba, modrá a zelená
(napr. Hetcolor alebo Kolorka) 
štetec  sololit, rozmery 70 × 50 cm
(závisia od veľkosti rámu)  čierna
magnetická farba, 250 ml (napr.
Magnet Farbe)  malý maliarsky
valček  mäkká handrička  čierna
tabuľová farba (napr. Dispam) 
samolepiaca magnetická páska, asi 1
m  nožnice

Farba do interiéru
aj exteriéru
Tónovacia farba Hetcolor,
3,09 €/350 g; 6,13 €/1 kg

Tónovacia farba Hetcolor je
univerzálna akrylátová farba, ktorá
sa môže aplikovať samostatne,
alebo ňou môžeme tónovať iné
disperzné farby, napr. maliarske
nátery či fasádne farby.
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Keď všetky vrstvy magnetickej farby uschnú,
naneste na sololit ešte tri vrstvy tabuľovej
farby, aby bola tabuľa aj dobre umývateľná.
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Magnetky ľahko vyrobíte z hračiek, s ktorými sa už vaše dieťa nehrá. Zozadu nalepte na
ne pásiky magnetickej pásky.

Jednotlivé odtiene môžete
navzájom kombinovať, tak
dosiahnete široké spektrum
farebných odtieňov.
Farba je vhodná do interiéru
i exteriéru.
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