
Vyzkoušejte místo hlíny techniku kašírování

Také se u vás hromadí obaly od vajec nebo starý papír? Do tříděného odpadu se nehodí, 
stejně jako trubičky od toaletního papíru, ale naštěstí se z nich dá skvěle tvořit. V tomto 
úkolu nám poslouží jako základní materiál na výrobu papírových misek, nebo třeba 
velikonočních vajec

Tuto
techniku
budeme v
hodinách
keramiky
uplatňovat
také při
tvoření tzv.
„lehčené
hlíny“, v níž
do vytvořené
kaše z obalů
od vajec
přidáme licí
keramickou hmotu. Kaši lze použít ale i samostatně v domácích podmínkách a to vám 
ukážu v následujícím postupu :) Můžete na ni využít staré noviny, časopisy nebo knihy či 
právě obaly od vajec. Zde je postup výroby misky nebo vajíčka. Jiné fantazii se však meze
nekladou :)



Co budete potřebovat na výrobu   misky

•Obaly od vajec / staré noviny / skartovaný papír

•misku (podle níž budete tvarovat)

•mísu s vodou

•mikrotenový sáček nebo potravinářskou folii

•tyčový mixer (nemusí být)

•tapetové lepidlo / tekutý herkules / tekutý škrob na prádlo / kuchaňský škrob

•barvy

Jak budete postupovat při výrobě misky

1. krok: obaly natrhejte

Obaly a plata od vajec natrhejte na menší kousky, nasypte je do mísy a opatrně zalijte 
trochou vody, ale jen tolik, aby se papír mohl rozmočit.

2. krok:
rozmixujte a přidejte škrob

Papírové kousky rozmixujte tyčovým mixérem a přidejte trochu tapetového lepidla, 
herkules, případně tekutý škrob na prádlo nebo kuchyňský škrob. Záleží, co máte zrovna 
doma po ruce a ještě jednou promixujte, aby vznikla hladká hmota bez kusů papíru. 



3. krok: začněte tvarovat misku

Misku jakéhokoliv tvaru otočte dnem vzhůru, položte na podložku a obalte ji mikrotenovým
sáčkem. Rukou nabírejte papírovou hmotu, trochu ji vyždímejte a nanášejte na misku. 
Celou ji pokryjte, hmotu zahlaďte, ať nevzniknou praskliny, a misku dejte sušit, klidně na 
slunce

4. krok: začistěte okraje

Po dokonalém vysušení, klidně i po několika dnech – podle vzdušné vlhkosti, se miska 
stane velmi pevnou a tvrdou. Nůžkami začistěte okraje do rovna a barevně ozdobte.



• Co   budete potřebovat na výrobu   vajíčka

•Obaly od vajec / staré noviny / skartovaný papír

•mísu s vodou

•tapetové lepidlo / tekutý herkules / tekutý škrob na prádlo / kuchaňský škrob

•barvy



POSTUP

1. Proužky papíru dáme do mísy a navlhčíme vodou. Papíry necháme dobře rozmočit a přitom 
je natrháme na menší kousky.

2. Přilijeme lepidlo na tapety / herkules nebo škrob a pořádně rukou prohněteme.
3. Vzniklou papírovou hmotu před modelováním dobře vymačkáme od přebytečné vody a 

lepidla.
4. Nyní modelujeme větší vajíčka. Povrch uhladíme navlhčenými prsty.
5. Vajíčka z papírové hmoty necháme schnout, což může trvat i 2 dny.
6. Vajíčka libovolně zdobíme barvami.
7. Mokrým štětcem zapouštíme malé barevné skvrnky.
8. Barvy necháme zaschnout a máme hotovo.


