Milé deti, milí rodičia!
Sme potešení, že ste sa rozhodli pre naše "3D- formičky" od Sandcreation. Radi Vám poskytneme niekoľko nasledujúcich rád a fígľov tak,
aby aj Vaše figúrky z piesku vyzerali rovnako skvele, ako na obrázku.
Z dôvodu ochrany životného prostredia sme sa rozhodli dodávať formičky bez špeciálnej sieťky ap. Vhodnú krabicu alebo tašku na
uschovanie formičiek totiž nájdete v každej domácnosti.
A takto sa robí figúrka-Sandcreation:
Najprv sa rozhodni, akú postavičku chceš vytvoriť.
Obr.1 - spoj obe časti formičky dohromady tak, aby sa spolu dotýkali a nebola medzi nimi žiadna medzera.
Obr.2 - formičku otoč hore nohami. Jednou rukou pevne drž obe polovice formičky pri sebe. Teraz môžeš začať s naplnením figúrky. K tomu
je najvhodnejší rovnomerne prevlhčený (ale nie úplne mokrý) piesok. Najprv naberieme plnú hrsť piesku a ten s pomocou prstov vtlačíme
dovnútra formičky. To sa opakuje tak dlho až je formička plná až po okraj. Je teda potreba piesok vtlačiť do formičky postupne a nie ho len
nasypať dnu. Jedna rada: Ak sa pre Vás stane formička počas plnenia príliš ťažkú, oprite ju jednoducho hlavou o podlahu.
Obr.3 - vyberte vhodnú rovnú plochu v pieskovisku alebo na pláži a tam formičku pripravte. Prosím, dajte pozor, aby formička nebola
preplnená. Prebytočný piesok jednoducho odstráňte.
Obr.4 - Postavte formičku na hranu a preklopte tak, aby stála rovno. Dôležité - ak sa už pri preklápaniu piesok sype z formičky, je príliš
suchý.
Obr.5 - Teraz už môžeme opatrne odstraňovať oba diely formičky (doľava a doprava). K tomu použijeme úchytky, ktoré sú súčasťou
formičky.
Aby výsledná figúrka vyzerala tak ako má, stála pevne a nerúcala sa, dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:
-

Diely formičky neťahajte smerom nahor
S dielmi formičky nekývajte ani je neodoberajte zošikma
Diely formičky odoberajte vodorovne - rovnobežne s podkladom

Rady a tipy:
Vznikla vám figúrka, ktorá nie je úplná? To môže mať niekoľko dôvodov.
-

Piesok nie je rovnomerne prevlhčený a má suché vrstvy
Piesok celkovo nie je dostatočne vlhký
Figúrka stojí na nerovnom alebo šikmom podklade
Diely formičky neboli odstránené pomaly a čisto

Piesok čiastočne zostáva vnútri formičky. To môže mať niekoľko dôvodov.
-

Piesok bol do formičky natlačený až príliš.
Piesok bol príliš vlhký - mokrý.

Nie každý piesok je rovnaký. Prečo?
-

Morský piesok je jemný, lepšie pojíma vodu a preto nevyžaduje toľko vody navyše.
Piesok hrací je hrubší, tu je potrebné pri miešaní pridať vody viac.

Všetko správne prevedené?
Potom už by vytvorenie dokonalej figúrky z piesku nemalo stáť nič v ceste. Ak sa Vám to na prvýkrát nepodarí, skúste ďalší pokus - je treba
trocha skúsenosti.
Piesok je skvělý - ale existujú aj iné náplne!
Naše figúrky sú tiež vhodné na plnenie napr. V zime snehom alebo na výrobu sadrové figúrky. Oba diely formičky spojte dohromady
gumičkami a dbajte na to, aby k sebe dokonale priliehali. Postavte na hlavu, bočne podoprite napr. drevenými klátiky ap. a naplnte hustou
sadrou. Aby sme získali výsledok bez bublín, tenkým drievkom hmotu premiešajte a prepichajte, aby mohli uniknúť prípadné vzduchové
bubliny. Nechajte 24 hodín tvrdnúť. Potom formu odoberte. Prebytky odstráňte a môžete začať s maľovaním vodovými farbami alebo fixky.
Pre väčšie deti: Figúrku môžete zľahka obrúsiť a prelakovať. Vyzerá fakt skvele!

