
Witajcie Kochani,

Mam dla Was kolejną propozycję zabawy plastycznej, możliwej do samodzielnego wykonania w domu.
Tym razem będzie to przedmiot do praktycznego wykorzystywania, nadający się do wystroju każdego
mieszkania. Oto on:

Ozdobny kubek na ołówki, długopisy lub kredki

Do wykonania tej pracy potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:

- gazeta lub dowolny papier podkładowy - do ochrony przed zbrudzeniem stołu,
- słoik (niezbyt wysoki, by kredki lub ołówki w nim nie „utonęły” i dało się je łatwo wyjmować),
- 2 farby plakatowe (o konsystencji gęstej śmietany) lub akrylowe - ciemna i jasna,
- sól kuchenna (najlepiej gruboziarnista),
- pojemnik lub miska do przesypywania solą,
- woda do namoczenia pędzelka,
- mały kawałek gąbki,
- sznurek konopny lub gruba włóczka o długości ok. 3 metrów, 5 małych guzików lub 5 dużych
koralików, igła i nici, szpilki, nożyczki,

- średniej grubości płaski pędzel

Sposób wykonania:

Krok 1.
Zabezpieczamy stół przed zabrudzeniem nakładając gazetę lub inny papier.



Krok 2.
Za pomocą płaskiego pędzla pokrywamy całą zewnętrzną powierzchnię słoika (oprócz górnej części
przeznaczonej na zakrętkę i oprócz spodu) grubą warstwą farby plakatowej (akrylowej) w ciemnym
kolorze (pociągnięcia poziome). Czynność tę musimy postarać się zrobić szybko, tak by zdążyć przed
wyschnięciem farby.

Krok 3.
Od razu po nałożeniu farby całą nałożoną warstwę obsypujemy obficie solą (najlepiej nad
pojemnikiem lub innym naczyniem, by nie zaprószyć nadmiarem soli mieszkania). Robimy to w taki
sposób, by sól przylegała gęsto do mokrego podłoża z farby tworząc szorstką fakturę.



Krok 4.
Po całkowitym wyschnięciu farby z naniesioną solą, szorstką powierzchnię słoika malujemy delikatnie
kawałkiem gąbki farbą w jasnym kolorze (użyjcie metody stemplowania ).
W efekcie tych działań uzyskamy ciekawą fakturę i głębię barw. Czekamy, aż ta warstwa wyschnie.

Krok 5.
Miejsce przeznaczone na zakrętkę obwiązujemy kilkakrotnie dookoła wcześniej przygotowanym
sznurkiem lub włóczką. Końcówkę odciętego sznurka przypinamy szpilką, a następnie przyszywamy
igłą z nitką (bardzo dyskretnie) do już nawiniętego sznurka. Jeśli posiadamy dobry klej, to końcówkę
po prostu przyklejamy (zamiast przyszywania).



Krok 6.
Cały słoik obwiązujemy wielokrotnie jak paczkę/prezent (tu może się przydać pomoc drugiej osoby).
Od góry i od spodu nasz kubek będzie posiadał ze sznurka dwie osie symetrii, w efekcie dzieląc jego
okręgi na 4 równe ćwiartki będące przegródkami na przybory. Końcówki sznurków przyszywamy od
spodu słoika albo przyklejamy. Na ściankach słoika - w miejscach krzyżujących się sznurków,
przyszywamy lub przyklejamy guziczki/koraliki (co wzmocni sploty sznurków).

I gotowe! Ale... może być jeszcze jeden krok :)

Krok 7.
Gotowy kubek możecie również ozdobić przyklejając na guzikach małe sterczące elementy
z kolorowego papieru np. serduszka albo... zamiast tego możecie też..... Dalsza inwencja twórcza
zależy już tylko od Was. Powodzenia!

Jeśli będziecie zadowoleni ze swojej pracy możecie pochwalić się nią przesyłając zdjęcie gotowej pracy
na mój adres: e.lewandowska@pmdk.bedzin.pl


