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A R T  M A M A

Kartónové škatule na ovocie a zeleninu sú dostatočne pevné,  
aby poslúžili aj na výrobu postieľok pre plyšové zvieratká alebo bábiky.  
Ak chceme ušetriť priestor, môžeme takto urobiť aj poschodovú posteľ.  

Detská radosť z nich bude určite veľká!

Postup:
1. Ak sú na škatuliach  

prebytočné časti,  
odrežeme ich.

2. Škatule opätovne zlepíme, 
pomôžeme si štipcami.

3. Okraje oblepíme lepiacou 
páskou.

4. Z iného kartónu vyrežeme 
čelá postelí a valčekom ich 
natrieme farbou. Môžeme na 
ne symbolicky namaľovať aj 
budúceho obyvateľa postele.

5. Čelá postele prilepíme  
na škatule a zaťažíme.

6. Odpílime 4 laty,  
dlhé 73 cm.

7. Natrieme ich akrylátovým 
lakom na detský nábytok.

8. V rohoch postelí vyrežeme 
presné otvory podľa  
rozmerov laty a laty  
do nich zasunieme.  
Prilepíme ich lepidlom.  
Takto postupujeme od  
spodnej postele po vrchnú.

9. Nastriháme látky na  
posteľné obliečky. Pred  
ušitím ich pomaľujeme  
farbou na textil a po  
uschnutí farby zažehlíme. 
Potom ušijeme obliečky 
a naplníme ich výplňou.

PAMAKRYL MAT 
EKOLOGICKÁ VODOU  
RIEDITEĽNÁ VRCHNÁ FARBA 
Univerzálna vrchná farba 
v zamatovo matnom prevedení 
je určená na nátery stien, dreva, 
papiera, kovov, plastov alebo 
nábytku v interiéri a exteriéri.  
Náter je bez zápachu, dlhodobo 
pružný, vodoodolný, rýchlo zasychá 
a odoláva vplyvom počasia.  
Spĺňa podmienky EN 71-3  
pre nátery detských hračiek  
a nábytku. K dispozícii  
je v 26 klasických  
aj štýlových odtieňoch.
 cena: od 3,60 € s DPH
 vyrába: PAM-ak
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MÔŽE
SA VÁM

ZÍSŤ

Poschodová 
posteľ 
pre obľúbené hračky

Materiál:
  Kartónové škatule rovnakej veľkosti 3 ks, 

rozmer napr. 29 x 39 cm, výška 11 cm
  Kartón na vyrezanie čiel postelí 
  Nôž, Štipce
  Lepidlo na drevo a papier  

(napr. Pritt Nová Klovatina)
  Papierová lepiaca páska hnedá
  Biela farba vhodná na detský nábytok  

(napr. Pamakryl Mat)
  Tónovacie farby čierna a červená  

(napr. Hetcolor)
  Malý maliarsky valček a tenký guľatý  štetec
  Pílka na drevo
  Drevené latky, 1 x 3,5 cm, dĺžka 300 cm
  Lak na drevo vhodný na detský nábytok  

(napr. Lak na drevo v interiéri V1220)
  Široký plochý štetec
  Popisovače na textil rôzne farby  

(napr. Textil painter plus, zn. Marabu)
  Látky na ušitie posteľnej bielizne
  Výplň do vankúšov 8.
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