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W tym materiale zaproponuję Wam tworzenie prac z wykorzystaniem
techniki papier mache. Technika ta polega na nakładaniu na siebie warstw
papieru i kleju, tworząc trwałe przedmioty użytkowe lub dekoracyjne.
Podam Wam dwa przepisy na klej do papieru, który możecie sami zrobić w
domu oraz zaproponuję wykonanie dwóch prac.

POTRZEBNE RZECZY
1. Składniki na klej:
woda
mąka
sól
do przygotowania kleju będą jeszcze potrzebne szklanka, łyżka,
garnek, słoik
2. Gazety (zwykłe, nie mogą być śliskie)
3. Balon lub nieduże pudełko.

KLEJ - PRZEPIS 1
W większym słoiku wymieszaj dokładnie ze sobą 1/2 szklanki mąki
pszennej, 1 szklankę wody i 3 łyżki soli.

KLEJ - PRZEPIS 2
Wymieszaj ze sobą 1/2 szklankę mąki i 1 szklankę wody.
W garnku zagotuj 2 szklanki wody z 5 łyżkami soli. Gdy woda
zacznie wrzeć, wlej przygotowaną wcześniej mąkę z wodą i
energicznie mieszaj.
Gotuj ok. 5 minut, cały czas mieszając.
Klej przełóż do słoika.

KILKA RAD
1. Lepszy, chociaż bardziej pracochłonny i trudniejszy do
wykonania jest klej z drugiego przepisu.
2. Klej zawsze przechowuj w zamkniętym słoiku, aby nie wysechł.
Na dłuższe przechowywanie możesz umieścić go w lodówce.
3. Nie pomijaj dodatku soli. Zapobiega ona pleśnieniu.
4. Jeśli posiadasz w domu, do kleju warto dodać klej typu VIKOL,
który sprawi, że praca z papieru mache będzie trwalsza.

POJEMNIK Z PAPIERU MACHE

Na początku przygotuj gazety. Porwij je na paski
szerokości ok. 3-4 cm i długości 8-10 cm.

Nadmuchaj balon. Położ go
supłem do dołu np. w misce, co
ułatwi Ci dalszą pracę. Możesz go
przykleić do miski np. taśmą.

Przygotuj pudełko. Usuń zbędne
elementy, np. pokrywkę lub
etykiety. Wyczyść je jeśli jest
brudne lub zakurzone.

Każdy pasek papieru smaruj dokładnie klejem i przyklejaj
jeden obok drugiego na pudełku / balonie.

Gdy nałożysz pierwszą warstwę, odstaw pudełko do
wyschnięcia, a później nałóż drugą i, ponownie po
wyschnięciu, trzecią warstwę.

Przekłuj balon i zostaw powstały
pojemnik do wyschnięcia.

Pamiętaj o tym, żeby pudełko było
oklejone po bokach, od spodu
oraz w środku.

Po wyschnięciu pojemnik możesz ozdobić: pomalować farbami,
udekorować sznurkiem lub wstążką, wyłożyć materiałem. Możesz
w nim przechowywać drobne przedmioty czy cukierki.

