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Gips stomatologiczny – jak go ugryźć? 
 
Potrzebujemy: gips stomatologiczny, odrobina wody, pojemnik do mieszania 

zaprawy gipsowej, foremki, farby oraz pędzle do zdobienia gotowych form; 



Jak to zrobić? 

Połącz gips stomatologiczny z odrobiną wody; 

Przelej powstałą masę (o konsystencji gęstego ciasta 

do naleśników) do foremek; 

Odczekaj ok 15-20 min (w zależności od wielkości 

odlewu) i wyjmij zastygłe formy. 







 

….na mokro! 
Potrzebujemy: włókna, folia bąbelkowa, ciepła 

woda z dużą ilością „Białego Jelenia” 

(koniecznie w kostce), dużo cierpliwości;) 



Ważne!!!  

Filcujemy mocząc nasz motek w gorącej (ale nie 

parzącej!) wodzie z dużą ilością mydlin; 

Na zakończenie wkładamy nasze dzieła do miski 

z zimną wodą – oczyści ona z piany oraz zahartuje 

filc; 

Nadajemy kształt gdy nasze wytwory są jeszcze 

mokre.  





… na sucho! 
 

Potrzebujemy: włókna, igły i matę do filcu na sucho, ewentualne formy; 





… w arkuszach! 
 

Potrzebujemy: arkusze filcu, 

nożyczki, klej, igły i nici do szycia, 

dekoracje; 





Ciemna strona kalki! 

 
Potrzebujemy: skrawki materiałów o 

wyraźnej fakturze (len, mata drewniana, 

siatka, liść, rośliny suszone itp..), klej, gazety, 

żelazko, kalka maszynowa; 



Jak to zrobić? 

Przygotowujemy nasze miejsce pracy tak, by prasowanie nie 
zniszczyło stołu  

Na kartonie z bloku układamy naszą kompozycję; 

Następnie kładziemy kalkę maszynową stroną odbijającą do 
góry; 

Przykładamy czystą kartkę z bloku; 

Na całość rozkładamy papier do pieczenia i prasujemy!  





Kalka techniczna – jej 

drugie odbicie: 
 

Potrzebujemy: kalka techniczna, 

gazety, żelazko, kredki  

świecowe/woskowe, 

tusz kreślarski; 



Jak to zrobić? 

Przygotowujemy miejsce pracy; 

Łączymy pokolorowane (dokładnie i grubo) kalki techniczne – 
strony z kredką do siebie; 

Przykrywamy całość papierem do pieczenia i prasujemy; 

Następnie ostrożnie rozklejamy kalki i czekamy do wyschnięcia; 

Malujemy.  





Prywatna drukarnia 
 

Potrzebujemy: blok techniczny, folia spożywcza, serwetki ozdobne, papier do 

pieczenia, żelazko; 



Jak to zrobić? 

Przygotowujemy miejsce pracy; 

Układamy: karton bloku technicznego, folię spożywczą, 

papierową serwetę (jedna warstwa!); 

Całość przykrywamy papierem do pieczenia i zaprasowujemy; 

Zbędne części odcinamy nożyczkami bądź gilotyną. 




