SA8002 Patabul – Unikornis készítő szett gyöngyhatású
gyurmával
Szórakoztató és könnyű elfoglaltság felöltöztetni a műanyag lovat, Patabul és Patarev gyurmával. Amint a
gyurma megszáradt, már játszhatsz is a szépséges alkotásoddal és a szobádat is díszítheted vele. A forradalmi
gyurma gyöngyös változata. A Patabul’-ban a csodásan lágy Patarev gyurma apró gyöngyös állagúvá válik. Új
élményt nyújt a vele való munka, és újszerű látványt a kész alkotások. A színek keverhetők, illetve
kombinálhatók a Patarev gyurmával.
A készlet tartalma:
 1 műanyag ló
 gyöngyös tapintású gyurma fehér, és arany színben
 lágy tapintású gyurma 6 féle színben
 1 műanyag formázó kés
 2 műanyag szem
 1 képes útmutató a lépésről lépésre formához
Életkor: 6-99 éves korig
Hogyan dolgozzunk a Patabul’-lal?
(1) Gyúrd össze a fehér gyöngyhatású gyurmadarabot gömbbé, és az ujjaid segítségével kezdd el felvinni az
unikornis felületére. (2) Majd borítsd be az unikornis teljes felületét. (3) Ezután illeszd fel az aranyszínű
gyöngyhatású gyurmát az unikornis patáira. (4) A kék gyurmából készítsd el a szemeit, majd helyezd rá a
műanyag szemet a gyurma felületére. (5) A 6 különböző színű, lágyhatású gyurmából formálj egyenként
gömböket, majd nyújtsd ki tekerccsé és készítsd el az unikornis szivárványszínű sörényét. (6) Gyúrj össze egy
aranyszínű gyöngyhatású gyurma darabot gömbbé, majd tekerccsé és készítsd el az unikornis szarvát. (7) majd
egy másik gömbből készíts szívet az oldalára.
Mire ügyelj, hogy sokáig örülhess a Patabul’ gyurmádnak?
A Patabul’ gyurma száradási ideje kb. 6 óra. Eleinte a gyurma még formázható. Ha maradt kevert színű
gyurmád, és szeretnéd megőrizni, azt ne rakd egymás mellé az egyszínű gyurmával, amikor elrakod. Ha a
gyurma egy kicsit száraz, cseppents rá pár csepp vizet, és jól gyúrd össze. A gyúrással a víz kiold valamennyit a
gyurma színéből, ezért egy kicsit a kezedet is beszínezi munka közben. Ahogy befejezted a munkát, szorosan
zárd vissza a dobozok fedelét!
Jó szórakozást!
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