Budeš potřebovat:
mozaikové kamínky,
lepidlo na mozaiku, kus skla
(mozaika jde dělat také na
dřevo, dlaždice, květníky…),
spárovací hmotu, větší skleněné
pecičky, lžíci, lepidlo, misku a hubičku.
Pokud si nejsijistý, že
máš mozaikových kamínků
dostatek, zkus si motiv
vyskládat nejprve bez lepení.

2.

3. Kousek skla natři lepidlem a začni
nalepovat mozaikové kamínky.

1. Na papír si předkre-

sli nějaký jednoduchý
vánoční motiv a papír
vlož pod sklo.

4. Nalepenou mozaiku
nechej uschnout.

7. Pomocí vlhké houbičky
setři přebytečnou spárovací hmotu – na kamínkách by ti neměla zůstat
vrstva. Nechej několik
hodin uschnout.

5.

V misce si rozdělej spárovací hmotu (prášek s vodou,
dle návodu), pořádně promíchej.

8. Po uschnutí mozaiku
ještě jednou otři.

9. Některé mozaikové kamínky

jsou průsvitné – ty si můžeš
nalepit na sklenici a vytvořit tak
originální lampu na svíčky.
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Pomocí lžíce a nože
vtlač spárovací hmotu
do mezer mezi kamínky.

6.

Inspiruj se výrobky čtenářů SKAUTa!
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NOVÝ ZIMNÍ SPORT
PRO CELOU RODINU!

Carvingové boby pro jezdce od 3 do 103 let
Není tĖeba trénovat – tohle zvládnete i Vy!
ĕídí se jen náklonem do zatáĀky
Brzdí se nohama a záklonem tĈla
Nosnost: až 113 kg
Cena: od 599 KĀ
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vèelím
svíèky nebo máš jiný nápad, co se

Napiš co nejrychleji
na skautjunak@
skaut.cz a sada na
(nejen) svíèkové tvoøení mùže být tvoje.
Nezapomeò nám
napsat své jméno,
vìk a odkud jsi. V
sadì najdeš pøírodní
i barevné plátky vèelího vosku, plátkový
vybereme pìt, kteøí
mcù
záje
h
všec
vosk na zdobení a knoty. Ze
vyrobit a poslat fotografie pro
budou mít za úkol nìco pìkného
otištìní v dalším èísle SKAUTa.
inzerce
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