
 

130012 + 130018 HAPPY HANDS 3D DeLuxe 

 

Návod k použití 

 

Před použitím si pozorně pročtěte tento návod a uchovejte jej pro další potřebu! 

 

Balení obsahuje: 

- dřevěný rámeček 

- prášek na výrobu formy (mould making powder) 

- prášek na odlitek (porcelain powder) 

 

Dále si připravte: 

- středně velkou misku na míchání (objem cca 1l) 

- odměrku 

- menší misku 

- plastovou špachtli 

 

 

1 Příprava 

1. Připravte si malou misku. Důležité: Ujistěte se, že natažená ruka má dostatek prostoru ve zvolené misce (nesmí se dotýkat bočních stran, ani 

dna). 

2. Ujistěte se, že je Vaše dítě klidné, protože budete jeho ručičku potřebovat na dobu cca 3-5 minut. V případě obtíží doporučujeme následující 

kroky provést v době spánku. 

3. Upozornění: Prášek jde velmi obtížně vyprat z oblečení. Doporučujeme při výrobě použít staré oblečení. Pokud se však oblečení zašpiní, nechte 

prášek zaschnout a poté jej opatrně vykartáčkujte. Poté vyperte v teplé vodě. 

4. Připravte si plastovou špachtli a hodiny s vteřinovou ručičkou.  
5. Důležité! Dříve, než začnete pracovat s práškem, ověřte si rozměr v dřevěném rámečku: 

 - malé dítě: nožička i ručička se vejde do rámečku 

 - větší dítě: nožička nebo ručička se vejde do rámečku 

 

2. Vytvoření formy 

1. Odměřte 100g prášku na vytvoření formy a vysypte jej do velké misky. Připravte si 300ml studené vody (nepoužívejte teplou vodu!) 

2. Nyní musíte pracovat velmi rychle: Vlijte vodu do připraveného prášku a po dobu 3 minut rychle míchejte. Menší hrudky nejsou na škodu. 

Smíchanou hmotu vylijte do menší misky a umístěte do ní ručičku či nožičku děťátka (alespoň do hloubky 3cm). Vše musíte provést velmi rychle, 

protože hmota začne po cca 1 minutě tuhnout. Ujistěte se, že se ručička nebo nožička nedotýká stran či dna misky. 

3. Hmota bude tvrdnout další 2-3 minuty. Nevyndávejte ručičku (nebo nožičku) dokud není hmota zcela pevná a nelepí se. Po zaschnutí ručičku 

(nožičku) ze hmoty vyjměte. 

4. Ze zbývající hmoty můžete stejným postupem vytvořit další formu. 

 

3. Vylití porcelánového odlitku 

Tato sada obsahuje 250g porcelánového prášku, který může být použitý následujícím způsobem: 

- malé dítě: k vylití 1 ručičky/nožičky potřebujete 60g + k vylití rámečku 130g 

- větší dítě: k vylití 1 ručičky/nožičky potřebujete 100g + k vylití rámečku 130g 

1. Smíchejte porcelánovou hmotu s vodou v poměru 1:1 (např. k 60g prášku přilijte 60ml vody). Po dobu 3 minut plastovou špachtlí důkladně 

promíchejte, aby se obě část spojily (menší hrudky nejsou na škodu). 

2. Postupně vlijte smíchanou hmotu do již vytvoření formy. Nejdříve vlijte cca 1/3 a ujistěte se, že všechny části formy (prstíky) jsou důkladně 

vyplněny. Formu nepřelévejte přes okraj. 

3. Po dobu 60 minut nechte schnout. 

4. Pomocí malého nožíku nebo špachtle opatrně vyjměte z misky celou formu, poté vyjměte vytvořený odlitek. Pozor: Postupujte velmi opatrně, 

odlitek je velmi křehký! 

5. Případné ostré hrany zjemněte brusným papírem. Jsou-li v odlitku viditelné bubliny, můžete je pomocí navlhčeného prstu a zbývající 

porcelánové hmoty doplnit. 

6. Pro vytvoření dalšího odlitku postupujte stejným způsobem. 

 

3. Vylití rámečku 

1. Umístěte rámeček na rovnou plochu. Ujistěte se, že máte rámeček ve správné poloze (aby vylitý odlitek nebyl vzhůru nohama). 

2. Rozhodněte se, jak odlitky do rámečku umístíte. Jste-li se svým výběrem spokojeni, odlitky opět vyjměte. 

3. Odměřte 130g porcelánového prášku a 130ml vody a po dobu 3 minut je spolu míchejte. 

4. Připravenou hmotu vylijte do rámečku a vytvořte z ní souvislou tenkou vrstvu. Umístěte vytvořené odlitky. Po dobu 60 minut nechte schnout. 

5. Během vysychání můžete do hmoty vyrýt datum nebo jméno. 

 

Po vyschnutí doporučujeme vzniklý obrázek nastříkat kvalitním akrylovým lakem, aby se zachovala dlouhá životnost obrázku. 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

- Není hračka, používejte pouze pod dohledem dospělé osoby! Obal není hračka! 

Prášek udržujte mimo dosahu dítěte. Prášek není jídlo! 

Prášek ani vzniklá hmota nesmí přijít do kontaktu s očima. Pokud se tak stane, ihned vypláchněte vodou a kontaktujte lékaře! 

- Nepoužívejte v případě, jste-li Vy nebo dítě alergické na některou z těchto látek: sypké prášky, minerální oleje nebo celulózu. 

Přejeme Vám mnoho zábavy! 
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