
1. Полимерна глина с изпичане CERNIT цветове:
Light green 611 ; Opaque white 027 ; Orange 752 ; Caramel 807 ; Black 100
2. Кукички за обеци
3. Игли за обеци - 2 броя с топче на върха и 2 броя с ухо на върха
4. Точилка
5. Инструмент за ембосинг или каквото си пригодите с топче на върха
6. Макетен нож или скалпел
7. Овална формичка за глина или готварска

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:

КАК ДА СИ НАПРАВИМ ЗАКАЧЛИВИ 
ОБЕЦИ ЗА HALLOWEEN



Стъпка 1: Вземете черния цвят от Полимерната глина Cernit и го размесете с
ръце, докато стане мек за обработка. Разточете го на тънък слой и с овалната 
формичка изрежете както е показано на снимката. Направете 2 панделки по 
показания на снимките начин.

Стъпка 2: Забийте иглите за обеци с ухо към панделките, както е показано.



Стъпка 3: Направете топчета от Оранжевата Полимерна глина Cernit и с
кръгообразен инструмент направете място, където ще се постави дръжката на 
тиквата. С макетното ножче направете финни разрези по повърхността на 
топчетата, за да създадете Вашите тикви.

Стъпка 4: От полимерната глина цвят Карамел направете дръжките на
тиквите. Забийте в тях иглите за обеци с топче на върха.

Стъпка 5: От зеления цвят на полимерната глина направете листата 
на тиквите по показания начин и ги прикрепете към тиквите.



Стъпка 6: От белия и черния цвят на полимерната глина Cernit направете
очите и веждите на Вашите тикви.

Стъпка 7: От черния цвят направете подложката на тиквата и прикрепете по
показания на снимките начин.



Стъпка 8: Сложете направените тикви и черните панделки върху хартия или 
фолио за печене и ги пъхнете в студена фурна. Настойте фурната на не повече от 
110 градуса С и я пуснете.
Внимание: не слагайте полимерната глина в предварително затоплена фурна, 
защото тази глина има нужда от постепенно темпериране, иначе може да се стопи 
или прегори.
Стандартното време за печене е 30минути.
Внимание: след 15тата минута глината е вече втвърдена и трябва постоянно да я 
наблюдавате, за да не изгори.

Стъпка 9: Сглобяване на Вашите обеци:
1. Вземете черните панделки и извийте с клещи правия връх на иглата с ухо, така че 
да може да я закачите към кукичката. След като я закачите, доизвийте иглата, 
докато затворите изцяло.
2. По същия начин извийте иглата с топче, която е забита в тиквата, за да може да я 
закачите към ушето на панделката.

Вашите обеци за Halloween са готови!



http://cernit.canalblog.com/
http://ghiartiste.canalblog.com/



