TEXT, NÁVRH A PRODUKCIA JANA ARDANOVÁ

Prehrejte si domov svetlom
z efektných svietnikov
Teplé svetlo sviečky sa počas chladnejších októbrových
dní postará o navodenie tej správnej atmosféry. Ak
ich vložíte do vlastnoručne vyrobených svietnikov,
atmosféru tým ešte viac umocníte.

Janka
radí
Na výrobu svietnikov možno použiť
aj farebné prestieranie, prípadne
môžete tie prírodné natrieť aj
inou farbou ako bielou –
vytvoríte tak zaujímavé
efekty.

Kým na jeseň a v zime sa takéto svietniky stanú
zaujímavou dekoráciou interiéru, na jar a v lete
môžu spestriť vašu terasu či záhradné sedenie.
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originál

Materiál a náradie
oválna alebo hranatá váza z hrubého skla
bambusové prestieranie v prírodnom odtieni
ceruzka
nožnice
biela farba (napríklad Pamakryl Mat)
pohár s vodou
štetec
hrubší špagát (v prípade malého prestierania aj
tenší)
sekundové lepidlo (napríklad Loctite Super Attak
Power Flex Gel)
nezmývateľná alebo obyčajná fixka + bezfarebný
lak v spreji

3

1

2

4

5

Čím sme lepili?

ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA NATÁLIA ŽÁKOVÁ
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7

Loctite Super Attak Power Flex Gel od
značky Henkel je flexibilné sekundové lepidlo
s vysokou odolnosťou lepeného spoja aj pri
otrasoch a ohyboch. Je vhodné na lepenie
keramiky, dreva,
kovov, plastov a iných
materiálov. Vďaka
gélovej konzistencii ho
možno aplikovať aj na
zvislé plochy, pričom
nebude stekať. Spoj
je zároveň niekoľko
sekúnd korigovateľný,
3,50 €.

Ako na to
1 Bambusové prestieranie priložte k váze,

naznačte na ňom jej výšku a narysujte naň
rovnú čiaru.

obe strany – natretá biela alebo rubová, na
ktorú farba len zatečie, vďaka čomu vznikne
zaujímavá štruktúra.

2 Prestieranie prestrihnite podľa narysovanej
čiary. Ak má na koncoch pevnejšie
drievka, prepíľte ich napríklad priamočiarou
pílou.

4 Prestieranie potom obviňte okolo vázy.
Ak je váza širšia ako prestieranie, zviažte ho
na koncových stranách tenším špagátom
v prírodnom odtieni.

3 Následne ho natrite bielou farbou zriedenou
s vodou a nechajte uschnúť. Dajú sa použiť

5 Na bočné strany vázy postupne prilepte
hrubší špagát tak, aby vzniklo efektné uško.

6 Špagát nalepte aj zospodu vázy. Dbajte

pritom na to, aby stála stabilne, a špagát
vždy na niekoľko minút zaťažte, kým lepidlo
nevytvrdne.

7 Na zhotovený svietnik s bielym povrchom
napíšte fixkou nápis a následne ho môžete
ešte prestriekať lakom v spreji. Ak chcete niečo
napísať aj na stranu s pozatekanou farbou,
môžete použiť biely odtieň.
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