Farebný strom

Potrebujeme:


















tvrdší kartón (cca A4),
pevnejší drôt – viazací – 1 mm,
temperové farby (NM60500),
sadu farieb perleťových (HA23475),
čiernu farbu (HA01279),
alobal – hliníkovú fóliu (WX69108),
papierovú hmotu – PatMache (JO380),
bielu servítky – 5 ks,
disperzné lepidlo (KP528050),
vatové guličky – 3 cm – 3 ks (ED036123),
vatové guličky – 2 cm – 2 ks (ED036121),
štetec (ED040146),
tenší štetec (ED040111),
papierovú lepiacu pásku,
štikacie kliešte na drôt,
kliešte na pridržiavanie drôtu,
nožnice (JR0789).

Postup:
1. Z 1 mm hrubého viazacieho drôtu si nastriháme 14 kusov po 55 cm. Skrúcame ich k sebe po
dvoch tak, aby nám na jednej strane ostalo cca 10 neskrútených centimetrov na korene
a skrútime cca 12 – 15 cm, čo bude predstavovať kmeň stromu. Budeme mať 7 skrútených
dvojíc. Opäť skrúcame rovnakým spôsobom drôty do dvojíc. Získame 3x po štyri skrútené drôty
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a 1x 2 skrútené drôty. Opäť ich skrúcame po dvojiciach a na záver skrútime k sebe poslednú
dvojicu.
Korene aj korunu vytvoríme tiež skrúcaním drôtov. Na korene použijeme 10 cm, ktoré sme
nechali na jednej strane drôtov. Skrúcame dva, tri, alebo aj štyri drôty spolu a vytvoríme 4 – 6
koreňov.
Potom skrúcame drôty v korune stromu. Postupujeme rovnako, skrúcame 2, alebo 4 drôty
a vytvárame tak hrubšie, alebo tenšie konáre. Konáre sa môžu rozvetvovať. To vytvoríme tak, že
budeme splietať 4 drôty a po niekoľkých cm ich rozdelíme na dve a dve a splietame tieto dvojice.
Drôty, ktoré tvoria konáre zastrihneme na požadovanú dĺžku.
Navlečieme na drôty penové guličky a konce drôtov ohneme, aby neboli ostré.
V ďalšej fáze obalíme strom alobalom. Guličky vynecháme. Práve alobal nám urobí hlavnú
hmotu stromu. Pre spevnenie si môžeme pomôcť papierovou lepiacou páskou.
Keď máme strom obalený, prilepíme ho na pevnejší podklad (drevo, tvrdší kartón, plastová
podložka). Lepíme strom k podkladu papierovou lepiacou páskou. Ešte než prilepíme samotný
strom, urobíme si z alobalu cca 2 cm hrubú placku s priemerom 7 – 8 cm a prilepíme ju
doprostred podložky. Na túto alobalovú placku potom prilepíme strom a poohýbame korene,
aby kopírovali alobalovú placku. Základ umeleckého diela je hotový.
V ďalšej fáze obalíme celý strom, okrem guličiek, papierovou hmotou a necháme zaschnúť.
Schne to minimálne 48 hodín.
Po uschnutí strom oblepíme prúžkami bielej servítky, okrem guličiek. Na lepenie použijeme
rozriedené disperzné lepidlo (4:1, lepidlo : voda). Prekryjeme tak nerovnosti, ev. praskliny, ktoré
sa môžu na papierovej hmote po zaschnutí vytvoriť. Zároveň nám servítky umožňuje vytvoriť
hrboľatý povrch, ktorý je podobná kôre stromu. Necháme zaschnúť (2 – 3 hodiny).
Potom namaľujeme celý strom bielou farbou a znova sušíme.
Po uschnutí môžeme popustiť uzdu fantázii a strom vymaľovať rôznymi farbami. Až farby
zaschnú, farebný strom je hotový.

