
 

Drobnosti z hliny – postup 

 

Potrebujeme: 

- modelovacia hmota samotvrdnúca – biela – 500 g (J0085) 

- temperové farby (HA30000), 

- magnetická páska 0,7 mm (VN99), 

- lak – lesklý (napr. CL250VL), 

- cca 20 cm drôtu – hrubšieho (1 mm), 

- štetec, 

- papier, 

- ceruzku, 

- valček (J0155R),  



 

- vykrajovačky (napr. J000021, AP082GC),  

- kúsok tenkého ohybného plastu (napr. pásik odstrihnutý u kelímka od jogurtu), 

- rôzne veci na otláčanie (čipky, lego kocka, špilky, špachtle (HA03905), modelárske náradie (J05), 

pero), 

- šnúrky na zavesenie príveskov. 

 

1. Základom pre všetky diela je samotvrdnúca hlina, ktorú rozvaľkáme na plát hrubý cca 5 mm. Lepšie 

viac, ako menej. Ak budeme mať príliš tenký plát hliny, pri schnutí sa ohne. Ak chceme mať na 

výrobku čipkový vzor, je potrebné čipku zavaľkať do hliny ešte predtým, než bude ma ideálnu 

hrúbku. Potom čipku odstránime. Aj v prípade okrúhleho dúhového prívesku sa plát hliny zdobil 

(kockou z lega) ešte pred vykrajovaním. 

2. Potom vykrajovačkami vyrežeme ľubovoľné tvary. Ak nemáme vykrajovačky, môžeme si nakresliť 

tvar, ktorý chceme na papier, vystrihnúť ho, priložiť na hlinu a vyrezať. 

3. Ak máme v pláne výrobok zavesiť, je potrebné nato myslieť pred stvrdnutím hliny. V prípade 

príveskov si na zavesenie pripravíme kúsok hrubšieho drôtika (cca 3 cm), ohneme ho na polovicu 

a vtlačíme do prívesku z boku. Alebo môžeme jednoducho do hliny špilkou urobiť dieru. 

4. Po vyrezaní si vzniknuté tvary môžeme rôzne ozdobiť ornamentmi pomocou modelárskeho náradia, 

špiliek.... 

5. Pri výrobe prívesku s guličkami si vyrežeme z hliny kruh, z ktorého vyrežeme kúskom ohybného 

plastu časti tak, aby vznikol kvietok. Potom si pripravíme malé guľôčky z hliny a kúsky drôtikov cca 2 

cm dlhé. Drôtik vtlačíme zboku do lupienku kvetu tak, aby časť trčala a potom na trčiace časti 

drôtikov napichneme guľôčky. Prívesok dozdobíme. 

6. Všetko necháme zaschnúť – minimálne 48 hodín. 

7. Po zaschnutí môžeme výrobky dokončiť – namaľovať, nalakovať, prilepiť magnetickú pásku, zavesiť. 

Môžeme si takto vyrobiť prívesky, náušnice, magnetky, zvonkohry... Nápadom sa medze nekladú. 

 


