DOPLNKY
urob si sám
náročnosť: 
čas: 3 dni
náklady: 1 €
ľudia: u
obdobie: jar, leto, jeseň

9

€

Pekná ozdoba poslúži aj ako svietnik

MORSKÁ HVIEZDICA Z KAMIENKOV

Keď sa budete po niekoľkohodinovom vylihovaní pri vode na miestnom ŠTRKOVISKU nudiť,
nazbierajte si malé biele KAMIENKY. Doma si z nich ľahko vyrobíte takýto zaujímavý
SVIETNIK, ktorý vám bude v zime PRIPOMÍNAŤ sladké chvíle ničnerobenia na pláži.

1. OBLEPENIE

2. CHÁPADLÁ

3. OBMOTANIE

Na pohár lepiacou páskou prilepíme pokrčené noviny.

Z pokrčeného papiera vyformujeme päť
chápadiel hviezdice a prilepíme ich na
pohár.

Hviezdicu obmotáme obväzom, aby sme
získali pevnejší a jednotnejší tvar.
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Kamienková hviezdica
5. VYHLADENIE

4. NAMÁČANIE

kontrolný
zoznam
MATERIÁL

do 9 €

 lepidlo na kameň

7€

napr. Pattex Fix Extreme Total

 biely cement

0,75 €

napr. Het

 okrúhle kamienky
V miske namiešame stredne hustý cement
a namáčame doň kúsky obväzu, ktoré prikladáme na hviezdicu.

Zvyšný cement na hviezdicu vylejeme a rukou vyhladíme.

6. PREBRÚSENIE

7. NANESENIE

malé biele







brúsny papier
lepiaca páska
menší pohár
noviny
obväz

0,30 €
0,40 €

NÁRADIE
 nádoba na cement
 ochranné rukavice
 kartušová pištoľ

môže sa zísť
Keď cement uschne, prebrúsime hviezdicu Na hviezdicu nanesieme po menších časzľahka brúsnym papierom. Cementovú vrs- tiach lepidlo.
tvu nanesieme na hviezdicu aj zo spodnej
strany a necháme stuhnúť.

8. KAMIENKY

9. SVIEČKA

Na lepidlo ihneď ukladáme tesne vedľa
seba kamienky.

Do pohárika vložíme sviečku, ktorá večer
vytvorí príjemné svetlo.

UNIVERZÁLNE MONTÁŽNE
LEPIDLO PATTEX

Pattex Fix Extreme Total je nové lepidlo
do interiéru i exteriéru, ktoré lepí
nasiakavé aj nenasiakavé materiály.
Možno ho použiť aj pod vodou. Vďaka
extrémnej sile a rýchlosti ním ľahko
nalepíte aj ťažké zrkadlo v kúpeľni
alebo prechodové či soklové lišty, prahy,
jednotlivé stupienky schodov či police,
poštovú schránku, okenné parapety, popisné číslo domu alebo zvonček. Vďaka
odolnosti proti vode sa skvelo hodí na
lepenie a tmelenie odkvapových rúr či
na opravy bazénov.
CENA 7 €, www.pattex.sk

NÁŠ TIP

Jana Ardanová

Skúste si prilepiť biele kamienky
priamo na malý bucľatý pohár
a dnu vložte čajovú sviečku. Biele
kamienky nechajú presvitať svetlo
sviečky, čím vytvoria zvláštnu
atmosféru.
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