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Nyúl és sündisznó

Először az agyagot formázzuk meg,
hogy egy egyenletes formát kap-
junk és az esetleges léghólyagokat
kiszorítsuk. A nyúl elkészítéséhez
először egy tojást formázzunk,
végül a fejnek egy golyót és erre a
helyezzük rá a két fület. Az átmene-
tet formázzuk jól meg és a nyúl
orrát is egyidejűleg. Ez a legjobban
akkor sikerül, ha a füleket hátulról
kitámasztjuk és előlről a hüvelykuj-
jal és a mutatóujjal csúcsosan ösz-
szehúzzuk. Végül még a lábakat és
a farkot rakjuk rá, és a szemet egy
fogvájóval kiszúrjuk. A sündisznót
egy golyóból formázzuk, amit az
oldalán egy kicsit laposra nyomunk,
és elől hosszanti irányba megnyúj-
tunk. A szemeket egy fogvájóval
kiszúrjuk és az agyagban egy kis

szájat húzunk. A töviseket egy rúd-
dal bemetszük és kiemeljük vagy
egy ceruzával lyukakat szúrunk a
sündisznóba - igy egy kedves és
ideális ceruzatartó lesz! Végül a
süni alját a mutatóujjal kivájni, hogy
a nyúl és a sündisznó a kemencé-
ben nehogy széttörjön. A figurákat
jól meg kell szárítani. Vékony ré-
szeket, mint pl. a nyúl füle egy
műanyagfóliával lefedni, hogy ne
száradjon ki és ne repedjen meg.
Miután a figurák jól megszáradtak,
a kemencében égetni.

A gyerekek mindig hegyezett füllel hallgatják a nyu-
lakról és a sündisznókról szóló történeteket, akik egy-
mással versenyt futnak. A nyulat és a sündisznót
nagyon egyszerűen lehet modellezni...

TIPP
Ha egy rész nem tapad rendesen, akkor
agyagnedvesítővel (vagy vízzel higított
agyagot egy ecsettel rákenni) és így erősít-
sük meg.

Ha nincs égetőkemencéje, akkor használhat
modellezőmasszát is. A levegőn vagy
sütőben való szárítás után (100 fok) egy-
szerűen befesthető.

ALAPANYAG
Agyag
(Cikkszám 8507) lásd katalógus 126. old.
vagy

Levegőn száradó JOVI Medellezőmassza
Részletekért tekintsd meg a katalógus 143. oldalát

Színek + számok: fehér-01, terrakotta-83
A színek számát kérjük megadni!
8411 .. 1 kg .......................................710,—

12 kg-tól ..............................690,—

SZERSZÁMOK
Vízes edény
Ecset
Fapálcák

Fogvájó
Ceruza

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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