
kašírované talíře z ubrousků

 
-prostorové tvoření
-práce s papírem
-dekorativní činnosti

Náročnost: *** 
Věk: cca od 5 let, pomoc při nanášení lepidla, vhodné i pro starší děti

Talíř je praktická věc, využijeme jej na různé dětské
i jiné oslavy, jako dekorační předmět na odkládání
různých věciček nebo jako dárek. Může sloužit i
jako miska na suché  pochutiny. Podle motivu na
vrchním ubrousku můžeme talíř vyzdobit tematicky
podle ročních období nebo svátků.  
            
            Potřeby a pomůcky:
           
- hlubší talíř pokrytý potravinovou folií nebo
igelitovým sáčkem
- tapetové lepidlo, tlustý štětec
- klasické bílé ubrousky nebo papírové utěrky
- nahoru může být barevný ubrousek a hlavně
ubrousek se zajímavým obrázkem
- ostré nůžky
- lak ve spreji (nemusí být)



Postup:   

 Talíř sloužící jako forma musí být obalen
igelitem, aby šel později papírový talíř odlepit.
Lepíme na sebe postupně asi cca 5 ks
papírových ubrousků nebo utěrek, aby byl talíř
pevný.

 Každou vrstvu pečlivě natřeme tapetovým
lepidlem a položíme další ubrousek.
Nezapomeneme natírat až k okrajům talíře.
Ubrousky, krteré přesahují talíř necháme suché
a později odstřihneme.

 Velké ubrousky můžeme využít ekonomicky a
rozstříhat si je na poloviny či na čtvrtiny a
takto s nimi vyplňovat prostor talíře.

 Klasické a dostupnější ubrousky a utěrky jsou většinou bílé nebo našedlé, můžeme ale zvolit
i jinou barevnost nebo udělat talíř jednobarevný bez vrchního obrázku.

 Poslední vrstvu pokud chceme, zakončíme nalepením barevného nebo obrázkového 
ubrousku s motivem. Na 1 talíř stačí ¼ motivu vystřižená z celého ubrousku. Spodní vrstvy 
dekorativního ubrousku nesundáváme, vše nalepíme a opatrně uhladíme štětcem. Lepidlo se 
pěkně vsákne. Pozor, mokrý papír se rád trhá.

 Vlhké okraje na obvodu talíře můžeme mírně přehnout, aby se nám vyrýsovala linie okraje 
talíře.

 Talíř necháme zaschnout nejlépe ve
vytopené místnosti nebo v létě i na slunci.
Schnutí pak trvá 2-3 dny. Následující den se
můžeme podívat, jak schnutí pokračuje.
Pokud je talíř seshora dost proschlý,
můžeme ho zkusit opatrně odlepit od formy,
provzdušnit a urychlit schnutí zespoda.

 Nakonec odstřihneme pomocí větších
ostrých nůžek roztřepené okraje. Pokud jsme
dobře nanášeli lepidlo až ke krajům, je patrný obrys podle kterého můžeme stříhat. Suchý 
talíř využijeme stejně jako klasický papírový talíř, ale budeme mít vlastní originál. 



 Tipy pro menší děti:
Pro ty, kterým dělá potíž počítat vrstvy, můžeme zkusit střídat světlé a barevné ubrousky pro lepší 
přehled v počtu vrstev.

 Tipy pro tvořivé:
Vyrobíme si jednobarevný talíř, a ten pomalujeme akrylovými nebo temperovými barvami. 
(Můžeme po zaschnutí přelakovat). Talíř pak bude sloužit jako dekorace.

 Místo dekorativního ubrousku polepíme vrchní stranu výseky z raznic nebo vlastnoruční 
prostrihovánkou z jemného papíru.

 Tipy s tapetovým lepidlem:
Tapetové lepidlo koupíme buď už tekuté a naředěné v láhvi (1 litr). Nebo si koupíme práškovou 
směs „Taposa“ apod.(drogerie, barvy-laky, papírnictví) a naředíme podle návodu vodou, tak aby 
lepidlo bylo roztíratelné štětcem, spíše vodové konzistence než husté. Je potřeba připravit si směs 
alespoň 20 min předem, aby se rozpustily hrudky. 
Pomocí tapetového lepidla lze vyrábět různé papírové směsi na techniku kašírování (papier-mache),
technika má spoustu využití. Pokračování bude v dalším vydání.

   

  
  


