handmade
Podnos pokreslite obrázkami
jedál alebo naň napíšte jednoduchý
jedálny lístok.

tip

Ak ste sa pomýlili
v písaní popisovačom,
nápis zotrite handričkou
namočenou v riedidle
S6000 a pokračujte
v písaní.

Dobroty až pod nos...

Tento podnos z prírodných materiálov dodá čaro podávanému jedlu či nápoju.
Pri stolovaní vonku na terase či v záhrade jeho služby iste oceníte.
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text, foto a realizácia Mgr. art. Jana Ardanová
autorka receptov Marta Málková

na bežné opravy

Materiál a pomôcky

 stolárska preglejka, 50 × 40 cm
 10 ks drevených dubových latiek, dĺžka 1 m  2 ks drevených latiek,
35 × 15 mm, dĺžka 30 cm  lepidlo na drevo, napr. Pattex standard,
250 g  biela univerzálna farba, napr. Pamakryl Mat  lak v spreji
– matný, napr. Prima  biely popisovač – matný, napr. Marabu Deco
Painter  konopné lano, hrúbka 15 mm, dĺžka 1 m  priamočiara
píla s pílovým listom na drevo  akumulátorový skrutkovač alebo
vŕtačka s vrtákom na drevo
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Pattex Wood Standard je disperzné
tekuté lepidlo, ktoré je určené na lepenie
mäkkého i tvrdého dreva.
Dá sa využiť pri lepení veľkoplošných
dosiek, ako aj pri bežných opravách
v domácnosti, napr. keď treba zlepiť
zlomenú nohu na stoličke.

Lepidlo Pattex Wood
Standard, 250 g,
2,80 €, Henkel
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Z preglejky odpíľte obdĺžnik s rozmerom 46 Dubové latky narežte na dĺžku približne 46 cm Latky prilepte na preglejku. Kratšiu stranu
× 33 cm, prípadne taký, aký vám vyhovuje.
(8 ks). Presná dĺžka sa ukáže po nalepení.
preglejky zaistite latkou, aby ste napílené latky ukladali rovno, druhé nemusíte, lebo z nej
sa bude píliť.
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Latky poriadne zaťažte aspoň na 20 minút. Po vytvrdnutí lepidla odpíľte 3 cm zo strany, Približne 2 cm od kraja kratších strán vyvŕLepidlo nechajte vytvrdnúť 24 hodín.
ktorú ste pri lepení nezarovnávali. Tak vznik- tajte diery (na prevlečenie špagátu) vrtákom
ne obdĺžnik s rozmermi 43 × 33 cm.
s priemerom 15 mm.
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Narežte si krajné latky a tie prilepte na boky Potom na spodok podnosu prilepte dve laty Podnos zospodu natrite bielou farbou, bude
sa jednoduchšie umývať.
podnosu. Môžete ich zaistiť stolárskymi svor- dlhé 35 cm, ktoré budú slúžiť ako nožičky.
kami. Lepidlo nechajte vytvrdnúť.
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Spredu ho popíšte alebo pokreslite špeciál- Špagát prevlečte cez diery (na jednu rúčku Podnos prelakujte, bude odolnejší proti nenym bielym popisovačom.
potrebujete 50 cm) a zospodu ho prilepte.
čistotám a aj čistiť sa bude ľahšie.
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