
Porcelana lub masa porcelanowa to niezwykle efektowna i prosta w wykonaniu masa 
plastyczna do tworzenia rozmaitych dekoracji świątecznych. Nie trzeba jej wypiekać jak 
masy solnej, a barwą, delikatnością i przenikalnością światła przypomina prawdziwą 
porcelanę. Zobacz sprawdzony od lat przepis na masę porcelanową.

Do wykonanie masy porcelanowej potrzebujecie: Jedną porcję kleju "Wikol", taką 

samą porcję mąki ziemniaczanej, dwie łyżki cytryny oraz dwie łyżki oliwki. Ja użyłam jako 

miarki do kleju i mąki dwóch takich samych miseczek o pojemności 300 ml.  De dekoracji 

możecie użyć brokatu, foremek o różnym kształcie.

Porcelana przepis krok po kroku.

Instrukcja wykonania: Do dużej miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, wlewamy klej 

wikol, dodajemy dwie łyżki cytryny oraz dwie łyżki oliwki. Teraz wszystko razem mieszamy 

łyżką. Gdy ciasto zacznie się razem łączyć zagniatamy je dłońmi.

Po kilku minutach masa porcelanowa jest gotowa do tworzenia dekoracji.

Cenne wskazówki do masy porcelanowej.

Jeśli masa klei się Wam do rąk lub podczas wałkowania przykleja się do blatu posypcie 

sobie dłonie lub blat niewielką ilością mąki. Masę przechowujemy w szczelnie zamkniętym

worku. Do wykonywania dekoracji ucinam tylko potrzebny mi w danym momencie 

kawałek. Ciasto wałkujemy i za pomocą foremek wycinamy dowolne kształty. Otwory do 

zawieszek wycinamy w łatwy sposób używając do tego słomki do napojów.

Masa porcelanowa jest dużo delikatniejsze od masy solnej i pozwala tworzyć bardzo 

szczegółowe i filigranowe dekoracje. Dodatkowo połączenie masy z brokatem zachwyca 

dzieci i umożliwia stworzenie w szybki sposób efektownych dekoracji.

Wiele osób obawia się wypalania masy solnej w piekarniku, tu nie musimy się o to 

martwić. Gotowe prace z masy porcelanowej suszymy na kartce około 12 godzin i nasze 

dekoracje są gotowe. Gdy spojrzymy na nasze prace pod światło lub przy lampce 

zobaczymy jak pięknie przenika przez nie światło. Możliwość odbijania w masie pieczątek,

czy odciskania gałązek sprawia, że efekt końcowy oczaruje nie tylko dzieci.

_blank
_blank


Liście z zimnej porcelany, to wspaniały pomysł na dekorację.  Zimną porcelanę uwielbiam 

za to, że pozwala osiągnąć piękne efekty, cieniutką struktury, przepuszcza światło i nie 

trzeba jej wypalać, tylko suszymy i dekoracja gotowa.

 Liść zaschnie w takiej pozycji, w jakiej ułożymy go do suszenia. Gotowa praca jest twarda

i pięknie przenika przez nią świtało. Liście można pomalować farbami, lakierem do 

paznokci lub ozdobić brokatem jednak wtedy stracą przenikliwość światła. Przy malowaniu

ważne jest, aby nie używać wody, lub tylko w minimalnej ilości, aby nie uszkodzić pracy. 
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