
Milé děti, milí rodiče! 

Jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro naše „3D- formičky“ od Sandcreation. Rádi Vám poskytneme pár následujících rad a fíglů tak, aby i 

Vaše figurky z písku vypadaly stejně skvěle, jako na obrázku. 

Z důvodu ochrany životního prostředí jsme se rozhodli dodávat formičky bez speciální síťky ap. Vhodnou krabici nebo tašku na uschování 

formiček totiž naleznete v každé domácnosti. 

A takto se dělá figurka-Sandcreation: 

Nejprve se rozhodni, jakou postavičku chceš vytvořit. 

Obr.1- spoj obě části formičky dohromady tak, aby se spolu dotýkaly a nebyla mezi nimi žádná mezera.   

Obr.2- formičku otoč vzhůru nohama. Jednou rukou pevně drž obě poloviny formičky u sebe. Teď můžeš začít s naplněním figurky. K tomu 

je nejvhodnější rovnoměrně provlhčený (ale ne zcela mokrý) písek. Nejprve nabereme plnou hrst písku a ten s pomocí prstů vtlačíme 

dovnitř formičky. To se opakuje tak dlouho až je formička plná až po okraj. Je tedy potřeba písek vtlačit do formičky postupně a ne ho jen 

nasypat dovnitř. Jedna rada: Pokud se pro Vás stane formička během plnění příliš těžkou, opřete ji jednoduše hlavou o podlahu. 

Obr.3- vyberte vhodnou rovnou plochu v pískovišti nebo na pláži a tam formičku připravte. Prosím, dejte pozor, aby formička nebyla 

přeplněná. Přebytečný písek jednoduše odstraňte.  

Obr.4- Postavte formičku na hranu a překlopte tak, aby stála rovně. Důležité- jestliže se už při překlápění písek sype z formičky, je příliš 

suchý.  

Obr.5- Teď už můžeme opatrně odstraňovat oba díly formičky (doleva a doprava). K tomu použijeme úchyty, které jsou součástí formičky.   

Aby výsledná figurka vypadala tak jak má, stála pevně a nehroutila se, dodržujte, prosím, následující pokyny: 

- díly formičky netahejte směrem nahoru 

- s díly formičky neviklejte ani je neodejímejte zešikma  

- díly formičky odejímejte  vodorovně - rovnoběžně s podkladem 

 

Rady a tipy: 

Vznikla vám figurka, která není úplná? To může mít několik důvodů. 

-  

- Písek není rovnoměrně provlhčený a má suché vrstvy 

- Písek celkově není dostatečně vlhký 

- Figurka stojí na nerovném nebo šikmém podkladě 

- Díly formičky nebyly odstraněny pomalu a čistě 

 

Písek částečně zůstává uvnitř formičky. To může mít několik důvodů. 

- Písek byl do formičky natlačen až příliš. 

- Písek byl příliš vlhký - mokrý. 

Ne každý písek je stejný. Proč?  

- mořský písek je jemný, lépe pojímá vodu a proto nevyžaduje tolik vody navíc. 

- Písek hrací je hrubší, zde je potřeba při míchání přidat vody více. 

 

Všechno správně provedeno? 

Pak už by vytvoření dokonalé figurky z písku nemělo stát nic v cestě. Jestliže se Vám to napoprvé nepovede, zkuste další pokus - je potřeba 

trochu zkušenosti. 

 

Písek je skvělý- ale existují i jiné náplně! 

Naše figurky jsou rovněž vhodné k plnění např. v zimě sněhem nebo k výrobě sádrové figurky. Oba díly formičky spojte dohromady 

gumičkami a dbejte na to, aby k sobě dokonale přiléhaly. Postavte na hlavu, bočně podepřete např. dřevěnými špalíky ap. a naplňte hustou 

sádrou. Abychom získali výsledek bez bublin, tenkým dřívkem hmotu promíchejte a propíchejte, aby mohly uniknout případné vzduchové 

bubliny. Nechejte 24 hodin tvrdnout. Poté formu odejměte. Přebytky odstraňte a můžete začít s malováním vodovými barvami nebo fixy. 

Pro větší děti: Figurku můžete zlehka obrousit a přelakovat. Vypadá fakt skvěle!   

 


