Porcelana- przepis krok po kroku
Do wykonanie masy porcelanowej potrzebujecie: Jedną porcję kleju Wikol, taką samą
porcję mąki ziemniaczanej (np. po 1 szklance; po takiej samej miseczce czy kubku), dwie
łyżki cytryny oraz dwie łyżki oliwki ( oliwka dla dzieci lub zwykły olej).
De dekoracji możecie użyć brokatu (dodając go do części masy porcelanowej), barwników
spożywczych, foremek o różnym kształcie i stempli silikonowych.
Instrukcja wykonania: Do dużej miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, wlewamy klej
Wikol, dodajemy dwie łyżki cytryny oraz dwie łyżki oliwki. Teraz wszystko razem mieszamy
łyżką. Gdy ciasto zacznie się razem łączyć zagniatamy je dłońmi. Po kilku minutach masa
porcelanowa jest gotowa do tworzenia dekoracji. Teraz należy ją schować do worka foliowego
lub owinąć folia spożywczą, ponieważ szybko wysycha. Pamiętajcie o tym!

Jeśli masa klei się Wam do rąk lub podczas wałkowania przykleja się do blatu posypcie sobie
dłonie lub blat niewielką ilością mąki. Masę jak już wspomniałam przechowujemy w szczelnie
zamkniętym worku. Do wykonywania dekoracji ucinam tylko potrzebny mi w danym
momencie kawałek. Ciasto wałkujemy i za pomocą foremek wycinamy dowolne kształty.
Otwory do zawieszek wycinamy w łatwy sposób- używając do tego słomki do napojów.
Zobaczycie jakie to proste!
Dla dziadka i babci polecam wykonać medale np. w kształcie serca z dziurką do przyczepienia
dłuższej wstążki, a w dniu ich święta do uroczystej dekoracji własnoręcznie wykonanymi
medalami😊.
Masa porcelanowa jest dużo delikatniejsza od masy solnej i pozwala tworzyć bardzo
szczegółowe i filigranowe dekoracje. Dodatkowo połączenie masy z brokatem zachwyca dzieci
i umożliwia stworzenie w szybki sposób efektownych dekoracji.
Wiele osób obawia się wypalania masy solnej w piekarniku, tu nie musimy się o to
martwić. Gotowe prace z masy porcelanowej suszymy na kartce około 12 godzin i nasze
dekoracje są gotowe. Gdy spojrzymy na nasze prace pod światło lub przy lampce zobaczymy
jak pięknie przenika przez nie światło.
Wykonane z masy porcelanowej dekoracje będą wspaniałym prezentem na Dzień Babci i
Dziadka. Powodzenia.

