Ak sa vám doma kade-tade
povaľujú kľúče, je čas
upratať ich do skrinky
určenej na ne. Na
zjednodušenie práce si
zadovážte už hotovú
skrinku, ktorú si môžete
ozdobiť farbami a motívmi,
aké sa vám hodia do
predsiene.
text a foto: Jana Ardanová

Veselá skrinka na kľúče
Materiál a pomôcky
Ceruzka, papier, nož
nice, pravítko, kružidlo
Nožík alebo špachtľa
Hobby hmota tvrdnú
ca teplom (napríklad
Mass Koh-i-noor)
Menší hrniec
Biela univerzálna farba
Tónovacie farby
Poháriky na farby
Plochý štetec
Brúsny papier, zrnitosť
č. 100
Lepidlo na drevo
(napríklad Pattex
Power Fix)
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Nepomaľovaná drevená skrinka na
kľúče (kúpite v obchode pre
domácich majstrov)

1 Na papier si narysujte požadovaný motív, ktorým chcete skrinku oživiť.
Môže to byť kvet, srdce či nejaké domáce zviera. Kresbu vystrihnite

ako na to interiér

2 Odrežte kúsok hmoty a chvíľu ju mieste, kým nezmäkne. Mäkkú
hmotu vyvaľkajte kuchynským valčekom na hrúbku cca 8-9 mm,
priložte na ňu požadovaný motív a nožom či špachtľou ho vyrežte.
Motív varte 15 minút vo vriacej vode

3 Do pohárikov nalejte trochu bielej farby a pridajte do nej tónovacie
farby. Pridajte trochu vody a skrinku nafarbite. Po vyschnutí naneste
ešte druhú vrstvu, už neriedenú vodou

4 Varením vytvrdnutý motív, v našom prípade tulipán, prebrúste jemným
brúsnym papierom dohladka a následne natrite bielou farbou. Farbu
nanášajte vo viacerých vrstvách, kým je sivá farba hmoty úplne prekrytá

5 Keď farba na skrinke vyschne, jemne ju prebrúste brúsnym papierom,
aby ste získali štruktúru dreva a patinovaný vzhľad

Pattex Power Fix Interiér

6 Na dvierka skrinky prilepte lepidlom na drevo biely tulipán, respektíve
ľubovoľný vytvorený motív

Pattex Power Fix s vlastnou spúšťou je
lepidlo s okamžitou priľnavosťou na
použitie v interiéri. Predmety prilepí aj
v zvislej polohe, a ak nemajú veľkú váhu,
nemusíte ich ani fixovať. Skrinku s týmto kvetom sme hneď po prilepení zavesili na stenu a používali. Lepidlo Pattex
Power Fix má aj tú výhodu, že pri jeho
nanášaní nepotrebujete aplikačnú pištoľ, pretože má vlastnú samospúšť. Dávkuje sa pohodlným stlačením spúšte,
nevyteká a vyplňuje aj medzery až do
hrúbky 10 mm. Cena 7, 69 eur.
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