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PRACOVNÍ POSTUP: Korkové zátky slepíte do různých tvarů pomocí transparentní oboustranně lepicí pásky.
Pro lepší pevnost doporučujeme spoje mezi korkovými zátkami potřít tekutým lepidlem Aurednik. K dozdobení můžete použít archy mechové pryže, ze kterých vystřihnete proužky, kostičky apod. a mechové korálky
a samolepicí mozaiku. Zátky poskládáte a slepíte do různých tvarů podle vaší fantazie.
Pracovní postup na výrobu jednotlivých výrobků najdete na následující straně.
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Co potřebujete:
MECHOVÁ PRYŽ
SAMOLEPICÍ
– MOZAIKA MALÁ

KORKOVÁ ZÁTKA
Korková zátka v přírodním
provedení. K výrobě tiskátek,
figurek a ozdobných zápichů
do květináčů.
Průměr: 2,3 cm, výška 3,7 cm.
1 kus.

Samolepicí mozaikové čtverečky v barvách:
bílá, žlutá, oranžová, červená, růžová, fialová,
modrá, zelená, hnědá, černá. Doporučujeme
k polepení krabiček, rámečků na fotografie
a ke spoustě dalších vatových, papírových,
dřevěných i plastových dekorací. Velikost
čtverečku je 1x1 cm. 1000 kusů.

A65587

K20643
MECHOVÁ PRYŽ
– KORÁLKY
PRUHOVANÉ
Korálky z mechové pryže s otvorem k navlékání.
Balení obsahuje 100 kusů. Rozměr: průměr
1,5–2,5cm.

K20767

a dále...

K20564
K20699
K20705
K30380
A65021
K10051
K20364
A62800

Mechová pryž velká A4
Mechová pryž malá A5
Mechová pryž samolepicí – mozaika velká
Špachtle dřevěné přírodní – úzké
Oči s pohyblivými panenkami – malé
Špejle
Transparentní páska
Lepidlo Aurednik

Vše potřebné najdete
v našem internetovém obchodě na
www.aurednik.cz

Krokodýl: 5 korkových zátek slepíte k sobě. Dopředu přilepíte hlavu, kterou uprostřed částečně naříznete a vložíte
dovnitř kousek špejle, aby měl krokodýl pootevřenou tlamu.
Ocas vytvoříte z půlky korkové zátky a přilepíte. Ozdobíte
zelenými čtverečky z mechové samolepicí velké mozaiky
a dolepíte malá pohyblivá očka.

Želva: 3 korkové zátky slepíte
k sobě a na ně ještě 2 zátky. Z mechové pryže vystřihnete hlavu
a ocásek, přilepíte. Mechovými korálky a očičkama želvu dozdobíte.

PR

OŠ
IKOVNÉ RU

Plachetnice: 3 korkové zátky slepíte
k sobě, vystřihnete plachtu z mechové pryže, navléknete na špejli, zapíchnete do mechového korálku a přilepíte doprostřed. Dozdobíte mechovými
korálky a samolepicí mozaikou.
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Katamaran: 2 + 2 korkové zátky slepíte k sobě, položíte vedle sebe a nahoru přilepíte 5 dřevěných špachtliček. Vystřihnete plachtu z mechové pryže, navléknete na špejli, zapíchnete do mechového korálku a přilepíte na dřívka. Dozdobíte
mechovými korálky a samolepicí mozaikou.

Všechna plavidla na vodě
krásně plavou.
Závody mohou začít!

