TVORÍME pre radosť
AKO

ČO NA TO P

OTREBUJEM
 MDF doska
cca 10x40cm
(hrúbka 16mm
 Preglejka cc
)
a 40x40cm
 Disperzné le
pidlo na drevo
(nap
 Biela farba (n
apr. Slovakr yl pr r. Pattex Wood)
ofi Lesk)
 Pohár s vodo
u
 Háčiky na za
vesenie

1

5

na MDF dosku narysujeme
obdĺžnik 12x30cm a vypílime
ho priamočiarou pílou

2

jednoduchými linkami
nakreslíme aj tvar oblaku. Do
častí kde sa línia oblaku láme,
vyvŕtame diery podľa šírky listu
priamočiarej píly. Poslúžia nám
pri pílení, aby sme sa mohli
pílkou pohodlne otočiť

Polica

OBLÁČIK

3

tým istým spôsobom pripravíme
aj oblak z preglejky, vypílime ho
a všetky diely prebrúsime na
hranách brúsnou hubkou.
Preglejku je lepšie píliť z druhej,
drsnejšej strany, lebo na hladkej
by mohla vytrhávať materiál

4

keď máme všetky tri diely
pripravené, môžeme ich zlepiť.
Oblak z MDF dosky vypodložíme
kúskami dreva (aby sme mali
zospodu priestor na svorky) .
Lepidlo nanášame na bočné hrany
police a k polici pritlačíme
oblakové diely.
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Vtipným a veselým spôsobom môžete potešiť vaše deti,
alebo deti vašich priateľov. Police v tvare obláčika sú nielen pekné a nevtieravé, ale aj funkčné. K tomu stačí na stenu namaľovať zopár oblakov a o prekvapenie ku dňu detí
máte postarané!:-)

Koľko ma to
bude stáť
MDF doska- 2,5 €
Lepidlo na drevo- 3,3 €
Biela farba- 8,1 €
Závesný systém- 1,5 €
Spolu- 15,4 €

lepené časti treba na cca
20min. pevno stiahnuť
svorkami. Aby sa svorky pod
tlakom neotlačili do preglejky,
vypodložíme ich na koncoch
kúskami preglejky, alebo
dreva

6

svorky môžeme po
20min.povoliť, príp. nechať aj
dlhšie, pretože konečné
vytvrdnutie lepidla sa
dosiahne po 24hod. . Policu
napenetrujeme bielou farbou
zriedenou s vodou v pomere
1:1. Používame výhradne farby
vhodné na detský nábytok

7

po uschnutí farby zostane
povrch materiálu trochu
hrboľatý, tak ho prebrúsime
jemnou brúsnou hubkou

NÁRADIE:

Priamočiara píla
č
Akumulátorový skrutkova
(alebo vŕtačka)
Plochý širší štetec
Brúsna hubka
Stolárske svorky
Striekacia pištoľ

na záver policu vymaľuje
striekacou pištoľou, alebo
malým valčekom, príp.
štetcom. Zozadu police
pripevníme závesný systém,
aký sa dáva na obrazy, alebo
vhodným lepidlom policu na
stenu prilepíme

8
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