Majsterka do sprawności :

„Harry Potter”

Różdżka czarodzieja :
WERSJA DARMOWA:
Najbanalniejszym sposobem na zdobycie magicznej różdżki jest spacer do lasu i znalezienie
na ziemi odpowiedniego patyka. Możecie zaszaleć, pomalować farbą.
Wersja robótki domowej
1. Znaleźć odpowiedni patyk (to nie jest
aż tak proste, jakby się to mogło
wydawać, bo musi do ciebie
„przemówić”).
2. Pistolet z gorącym klejem posłużył ci
do zaznaczenia miejsca, w którym
trzymasz różdżkę, jej początku i końca
oraz stworzenia drobnej dekoracji mniej
więcej na środku.
3. Dookoła miejsca, w którym trzymasz różdżkę, przyklej perełki (rzekomo z certyfikatem
autentyczności, ale raczej to po prostu koraliki lub kawałeczki przezroczystego plastyku.)
4. Całość pomaluj czarną farbą akrylową.
5. Gdy wyschło, dodaj na wspomnianych wyżej perełkach brązowy lakier do paznokci z
delikatnym brokatem. Ot tak, żeby było ładniej.
6. Całość pokryj bezbarwnym lakierem do paznokci (żeby ładnie świeciło i żeby farba nie
brudziła). Różdżka zmieniła się z czarnej w granatową, ale to widocznie już zaczynają działać
czary. Dekorować różdżkę można właściwie czymkolwiek, co wpadnie nam w ręce i uda się
do niej przykleić.

Wersja III.
Zrób rożek z papieru. To będzie podstawa twojej różdżki. Następnie zrób masę solną lub
papierową. Możesz także obkleić to gliną lub jedną z mas. Następnie zrób wzorki i pomaluj
lakierem bezbarwny do paznokci.
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Wersja III.
Czego będziecie potrzebować?

Przede wszystkim kleju na gorąco. Do tego koniecznie
powinniśmy przygotować farby. Można użyć akrylowych
ale myślę, że fajny efekt mogłyby dać farby do drewna.
Kolejnym "magicznym" przedmiotem są pałeczki do sushi.
Bez pędzli się nie obędzie, chyba, że rękoma. Do tego
możecie kupić jakieś drobne ozdoby.
Od czego zacząć?
Pierwszym krokiem jest nałożenie gorącego kleju na jedną lub
dwie (sklejone razem) pałeczki do sushi. Tu musicie wykazać
się kreatywnością i stworzyć swój własny ciekawy kształt. Jeśli
chcecie dodać ozdoby, najpierw zróbcie kształt różdżki a po
wyschnięciu pierwszej warstwy doklejajcie szczegóły.

Kolejnym krokiem będzie pomalowanie poklejonej pałeczki. Polecam Wam kolory typu
czarny, brązowy, szary czy biały. Jeżeli użyliście farb
akrylowych możecie użyć bezbarwnego lakieru do
nabłyszczenia farby (nakładamy na wyschniętą). Jeżeli
użyliście farby do drewna nie sądzę, żeby było to potrzebne.

Tiara czarodzieja :
Kapelusz czarownicy, tak jak i kapelusz czarodzieja, wykonuje się z wysokiego stożka oraz
szerokiego, papierowego ronda.
Rzeczy, których potrzebujesz
* papier techniczny
* nożyczki
* ołówek
* linijka
* gumka lub sznurek
* klej
* zszywacz
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* cyrkiel
* rzeczy do dekoracji kapelusza: farbki akrylowe, brokat itp.
Zrób stożek z czarnego papieru technicznego (jeśli robisz kapelusz czarownicy). Jeżeli chcesz
wykonać kapelusz czarodzieja, wybierz papier koloru niebieskiego lub fioletowego. Możesz
zrobić rożek z połowy lub z ćwiartki koła. Kapelusz zrobiony z połowy koła będzie mieć
szeroką podstawę. Kapelusz zrobiony z ćwiartki koła będzie wyższy i węższy. Jeśli zamierzasz
zrobić kapelusz z ćwiartki koła, to poćwicz wcześniej na gazecie.
Robienie stożka:
1. Narysuj koło na kolorowym papierze technicznym (27-28cm).
2. Wytnij połowę koła.
3. Zwiń półkole w stożek opierając jego podstawę na stole (aby
była płaska). Dostosuj wielkość stożka do wielkości głowy (jeśli
planujesz przyczepić później od spodu sztuczne włosy, to stożek
powinien być nieco szerszy u podstawy).
4. Zszyj stożek u jego podstawy.
5. Sklej go wzdłuż.
6. Dociśnij, aby dobrze się skleił.
Kapelusz czarodzieja niekoniecznie musi mieć rondo, jednak będzie z nim ładniej wyglądać.
Jeśli chcesz zamocować rondo, zrób małe (około 1cm długości)
nacięcia dookoła podstawy stożka.

Powstałe paseczki wygnij na zewnątrz stożka.

Zmierz wewnętrzną średnicę stożka. Najlepiej wykonać pomiar w kilku
miejscach na kole. Papier techniczny nie jest bardzo sztywny, więc
prawdopodobnie otrzymasz kilka nieznacznie różniących się wyników.
Wybierz najmniejszą średnicę jaką uzyskałeś z pomiarów.

Na środku papieru technicznego (tego samego koloru, co stożek)
narysuj linię o długości odpowiadającej średnicy stożka. Wyznacz jej
połowę.
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Przyłóż w tym miejscu cyrkiel i narysuj okrąg (połowa średnicy to
jednocześnie długość promienia tego okręgu).

Następnie narysuj jeszcze większy okrąg. Im większa odległość pomiędzy
okręgami, tym rondo kapelusza będzie szersze.

Wytnij większe koło oraz jego środek W ten sposób uzyskasz rondo
potrzebne do kapelusza czarownicy.

Sprawdź czy rondo pasuje do twojego stożka. Powinno ono płasko przylegać do
dolnych nacięć stożka. Jeśli istnieje taka potrzeba, możesz poszerzyć otwór ronda.

Usuń rondo ze stożka i nałóż klej dookoła wewnętrznej strony ronda.

Włóż rondo na stożek (klejem do dołu). Dociśnij, aby dokładnie skleić obie części
kapelusza.

Udekoruj kapelusz. Jeśli jest to kapelusz czarownicy, możesz przykleić
dookoła stożka ozdobną szarfę (wcześniej zakładając na nią
papierową klamrę).

Jeśli będzie to kapelusz czarodzieja, to udekoruj go wyciętymi z
kolorowego papieru gwiazdami oraz księżycami.

Gwiazdy i księżyce możesz pokryć brokatem.
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Mapa Huncwotów:
Już teraz możesz mieć swoją własną mapę huncwotów! Instrukcję do jej wykonania
pokazałem poniżej.

1. Na starcie potrzebne będą Ci:

2. W pierwszej kolejności musisz wyciąć mapę
według konturów. Pamiętaj - pozostaw kilka
centymetrów podłużnych pasków w środkowej części
mapy. Do nich przykleisz dwie pozostałe.

3. Następnie oblewasz z obu stron wszystkie części mapy
zaparzoną wcześniej, mocną herbatą. Uzyskasz w ten sposób efekt
starego papieru,
pergaminu.

4. Później suszarką suszysz wszystkie

kartki.

Po wysuszeniu wyglądają one tak:

5. Pomięte kartki wsadź pod ciężkie przedmioty, aby je wygładzić
6. Teraz sklej środkową część mapy z dwiema zewnętrznymi.
7. Według mnie
częścią jest
kartek tak, aby

najtrudniejszą
pozaginanie
przypominały
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one filmową mapę

8.

Efekt

końcowy:

Nie zapomnijcie na koniec szepnąć: "Koniec”.
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