
OZDOBY CHOINKOWE Z ZIMNEJ PORCELANY 

Z pewnością wypatrujecie nadejścia zimy, obfitych opadów śniegu, lekkiego mrozu i dużo słońca, aby móc jak
najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Grudzień, to także czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
Zatem zapraszam Was do przygotowania ozdób choinkowych z zimnej porcelany z wykorzystaniem foremek do
pierników.  Stworzyłam  dla  Was  opis  wykonania  ozdób  choinkowych  z  zimnej  porcelany.
Myślę, że taka forma kreatywności przypadnie do gustu nie tylko Wam, ale też Waszym Rodzicom :) 

Zasada  bezpieczeństwa: 
Podczas  wyrabiania  masy  porcelanowej  warto  zachować  ostrożność.  Wykorzystujemy  klej  stolarski,  dlatego
poproście o pomoc Rodziców lub starsze Rodzeństwo przy wyrobieniu masy.  Zacznijcie zabawę z gotową masą!

  

Do wykonania masy porcelanowej potrzebne będą:
• klej wikol - 10 łyżek 
• mąka ziemniaczana (skrobia ziemniaczana) - 10 łyżek 
• sok z cytryny - 3 łyżki
• oliwka - 3 łyżki

Na pewno przydatne będą : 

· wałek

· foremki do ciastek

· sznurek, tasiemki do zawieszania

· nożyczki

· farba akrylowa

· brokat

Przygotowanie zimnej porcelany: 

Do miski należy wsypać mąkę ziemniaczaną, dołożyć klej i następnie dodać trzy łyżki soku z cytryny oraz trzy łyżki
oliwki dla dzieci. Po dodaniu do miski wszystkich składników, należy wszystko razem wymieszać łyżką, a gdy wszystko
zacznie  się  łączyć,  wtedy  całość  zagniatamy  jak  ciasto.  Warto  jednak pamiętać o  rękawiczkach.  Jeśli  robimy to
bez rękawic,  to  dłonie  można  posmarować  dodatkową  porcją  oliwki  lub  kremem  do  rąk.  Po  ok.  5  minutach
nasza masa porcelanowa jest  gotowa użycia  i  do tworzenia pięknych dekoracji.  Uwaga! Masa porcelanowa dosyć
szybko wysycha. Dlatego przygotowaną masę chowamy do woreczka foliowego i szczelnie zmykamy. Bierzemy tylko
taką część masy, jaka będzie nam potrzebna do wykonania jednej ozdoby. 



Jak przygotować ozdoby z masy porcelanowej?
Masę porcelanową wałkujemy za pomocą zwykłego wałka. Stolnicę posypujemy mąką ziemniaczaną. Do wycinania
polecam foremki do ciastek.  Warto również pamiętać o wycięciu otworków na sznurek lub tasiemkę. Otwory do
zawieszek można wyciąć przy pomocy słomki do napojów. 

Zimna porcelana jest wyjątkowa, ponieważ nie trzeba jej wypiekać, a po ok. 24 godzinach wszystkie wycięte formy są
twarde i gotowe do zawieszenia. Masę porcelanową można łączyć z brokatem, co daje dodatkowe efekty specjalne
albo barwić dodając farbę oraz malować.



Gdy wyschną, przewiązujemy sznureczkami, dodajemy kokardki, perełki itp. Ładne są też, gdy pozostają zupełnie bez 
dodatków. 

Ozdoby choinkowe z zimnej porcelany gotowe!

Jeśli chcecie sprawić komuś bliskiemu przyjemność i wręczyć własnoręcznie wykonaną ozdobę na choinkę, nie 
zapomnijcie o tym, że również ważne jest jej zapakowanie. Wystarczą do tego woreczki celofanowe przewiązane 
sznureczkiem i dodatek pachnącej pomarańczy! 

Życzę miłej zabawy!  


