
Podnos
Použijeme tieto pomôcky a 

materiály:

Starú sklenenú misu.

Igelit na prekrytie misky.

Tekutý škrob.

Potrhané kúsky novín.

Štetce na lepenie a maľovanie.

Nádobu na vodu.

Temperové farby.

Paletu na farby.

Poháriky na odtláčanie krúžkov.

Disperzné lepidlo napr. Wurstol.

Pracovnú podložku na ochranu 

stola.

(Ochranné rukavice, kúsok lepiacej 

pásky)



Na starú sklenenú misku položíme 

igelit. Mal by voľne priliehať a 

kopírovať tvar. Môžeme ho prilepiť 

lepiacou páskou aby sa neposúval.

Na igelit budeme postupne 

prilepovať potrhané kúsky novín. 

Prilepujeme ich neriedeným 

tekutým škrobom, ale pozor, na 

seba po vrstvách.

Teraz treba viac času a trpezlivosti, 

lebo vrstiev by malo byť aspoň šesť.

Nemusíte čakať kým jednotlivé 

vrstvy uschnú. Ukladáme jednu po 

druhej ešte za mokra. Dajte si pozor 

aby vám škrob nefŕkal do oka. 

Nedotýkajte sa škrobu rukami. Na 

natieranie použite štetec, noviny len 

položte a štetcom natrite. 



Ak vám to veľmi nejde, použite 

radšej ochranné rukavice. Keď sa 

vám podarí navrstviť všetky kúsky 

papiera, nechajte toto dielko 

uschnúť do druhého dňa.



Potom papierovú misku vyklopte zo 

sklenenej. Z papierovej misky 

odstráňte igelit. Ide to ľahko.



Pripravte si farby, paletu na farby, 

poháriky na odtláčanie, štetec a 

nádobu na vodu. 



Ja som začala bledožltou farbou.

Vymaľovala som si najprv celé 

dno podnosu. Keď farba uschla, 

natrela som okraj pohárika 

oranžovou farbou a urobila som 

odtlačok na žltú podkladovú 

plochu. 



Postupne môžete okraj pohárika 

natierať rôznymi farbami a odtláčať 

krúžky.

Pekné je, keď použijete poháriky 

rôznych veľkostí.



Odtlačené krúžky po zaschnutí 

môžete vyfarbiť rôznymi odtieňmi 

farieb.



Ja som použila najprv svetlejšie 

odtiene. Bledú oranžovú, tmavšiu 

oranžovú. Potom som použila 

tmavšie odtiene fuksiovú, 

tmavomodrú.

Niektoré krúžky som nechala 

nevyfarbené. 



Keď farby preschnú, pretrieme  
celú misku disperzným lepidlom. 
Neriedime ho vodou, lebo by nám 
voda rozmočila papierovú misku.
Lepidlo necháme preschnúť do 
druhého dňa. Biele lepidlo sa 
stane priehľadným a miska získa 
krásny lesk. Navyše lepidlo misku 
ešte spevní.



Takto vyzerá moja hotová miska.

Vaša bude určite ešte krajšia.


