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TVOÅ˜TE A SOUTÄšÅ½TE!
ÄŒtvrtek, 09 Ãºnor 2012

POKRAÄŒOVÁNÍ SOUTÄšÅ½E - JiÅ¾ nÄ›jakou dobu jsem Å™e&scaron;ila kapacitní poblémy v mé &scaron;perkovnici. Je sic
pÄ›kná a úÄ•elná, ale znáte to - ne vÅ¾dy tak pÅ™ehledná, jak bychom si my, Å¾eny, pÅ™ály. Obzvlá&scaron;tÄ› vyráÅ¾ímeráno ve spÄ›chu do práce a prostÄ› nezbývá Ä•asu na hrabání se ve &scaron;perkovnici a hledání druhé nau&scaron;nice
z jednoho páru. A tak jsem pÅ™emý&scaron;lela, jak tento problém vyÅ™e&scaron;it...

Díky firmÄ› Hornschuch CS jsem pÅ™i&scaron;la na brilantní nápad &ndash; udÄ›lám si nástÄ›nnou &scaron;perkovnici,
která bude absolutnÄ› pÅ™ehledná a páry nau&scaron;nic budou viset vedle sebe. A pÅ™i tro&scaron;e &scaron;tÄ›stí a
zruÄ•nosti bude snad vypadat i jako pÄ›kný doplnÄ›k na&scaron;eho bytu (ostatnÄ› mÅ¯Å¾eme stejným zpÅ¯sobem vyrobit nap
obraz, poliÄ•ku, podloÅ¾ku, ozdobit notebook, kvÄ›tináÄ•e...atp). Nad tímto dílem jsem strávila zhruba 2 hodiny a jeho výroba
mÄ› pÅ™i&scaron;la na 160,- KÄ• (vycházím-li z pÅ™edpokladu, Å¾e pomÅ¯cky neobsaÅ¾ené v kalkulaci máme doma).
Náklady na nástÄ›nnou &scaron;perkovnici:

Polystyrén 20,- KÄ•
Samolepicí fólie d-c-fix classic bílá &ndash; mat &ndash; 45 cm/m 65,01,- KÄ•
Samolepicí fólie d-c-fix classic Ä•erná &ndash; mat &ndash; 45 cm/m 65,01,- KÄ•
Drátek od 10,- KÄ•

Co v&scaron;e budeme potÅ™ebovat a jak postupovat pÅ™i výrobÄ›? Budeme potÅ™ebovat oÅ™ezávaÄ• papíru, nÅ¯Å¾ky, p
kle&scaron;tiÄ•ky, tuÅ¾ku/sponu, drátky, &scaron;ablony, tvrdý papír (karton), polystyrén, role samolepicích fólií d-c-fix a
dostateÄ•nÄ› velkou podloÅ¾ku. NejdÅ™íve si pomocí &scaron;ablony nakreslíme vzory, které chceme mít na nástÄ›nce/obrázk
a vyrobíme si pÅ™edlohu z tvrdého papíru (kartonu). Na tvrdé podloÅ¾ce vyÅ™eÅ¾eme/vystÅ™íháme podle &scaron;ablony z
vzory, v na&scaron;em pÅ™ípadÄ› hvÄ›zdy. Vymyslíme si tvar, který chceme mít na polystyrénovém podkladu a pravítkem
namÄ›Å™íme fólii. Po zji&scaron;tÄ›ní rozmÄ›rÅ¯ pÅ™iÄ•teme na kaÅ¾dou stranu rezervu na oÅ™íznutí fólie (cca 2 cm). Prác
hravÄ› zvládneme. Nalepíme fólii na polystyrénovou podloÅ¾ku. S fólií mÅ¯Å¾eme lehce manipulovat a klidnÄ› nÄ›kolikrát korig
chybné nalepení. Stáhneme kousek spodní papírové vrstvy a potom ji pÅ™ehneme, pÅ™ichytíme k podkladu asi 2 cm fólie a
zvolna nalepíme na celou plochu polystyrénu. NejdÅ™íve na nástÄ›nku rozloÅ¾íme vzory. AÅ¾ si budeme jisti jejich rozmístÄ›n
mÅ¯Å¾eme je zaÄ•ít lepit. Pomocí kle&scaron;tiÄ•ek si nastÅ™íháme drátky &ndash; cca 5 cm dlouhé. Takto nastÅ™íhané drát
pak pomocí spony/tuÅ¾ky ohneme, aby mÄ›ly v&scaron;echny stejný tvar. Ohnuté drátky zapíchneme do vyrobených vzorÅ¯
(popÅ™. mimo vzory &ndash; kaÅ¾dý dle své pÅ™edstavy). A dílo je hotovo! Nyní jiÅ¾ staÄ•í pouze rozvÄ›sit &scaron;perky

PÅ™ejeme vám mnoho úspÄ›chÅ¯ pÅ™i vyrábÄ›ní krásné a praktické dekorace, která vám usnadní výbÄ›r &scaron;per
kaÅ¾dý den, Ä•i jen zpestÅ™í a rozveselí va&scaron;i domácnost!
Pokud se rozhodnete tvoÅ™it, pochlubte se svým výtvorem! Za&scaron;lete svou fotku do soutÄ›Å¾e: redakce zavináÄ•
kudlanka.cz. TÅ™eba právÄ› ten vá&scaron; snímek zaujme porotu!
http://www.kudlanka.cz
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NezapomeÅˆte na své celé jméno a adresu. SOUTÄšÅ½ TRVÁ do 29. února 2012

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 23 September, 2019, 18:46

