
BUDULÍNKOVA  LIŠKA
z keramické hlíny 
tvoření pro děti od 5 let .…, ale i dospělí



Motivace: V keramickém kroužku společně modelujeme z keramické hlíny, ale v 
současné době to není možné. Tak si tentokrát můžete sami doma vymodelovat 
podle tohoto návodu zvíře na ruku . 
Pokyny: Balíček hlíny na tvoření budete mít přichystaný v bedýnce na DDM. 
Hotový podepsaný výrobek přinesete zpět do přichystané bedýnky v zatuhlém nebo
suchém stavu.
Zvířátko vám vypálíme na první výpal a SMS zprávou oznámíme, kdy si můžete váš 
výrobek vyzvednout.
 
Na tvoření budete potřebovat materiál a pracovní pomůcky :
Nejdůležitější je keramická hlína bílé barvy.  
podložku na modelování (taková aby se hlína nelepila)
nožík na vyřezávání do hlíny
šlikr   (tato stejná hlína s vodou)
jehla,špejle nebo tužka (na kreslení a zdobní do hlíny)
štětec 
miska s vodou a hubku
kousek igelitu nebo sáček na vycpání
a vidličku, kterou použijete na rýhování srsti zvířete.

          



   

             

            Na podložce, aby se hlína nelepila, si vyválíme 4 mm silný plát.
            Vystřihneme si z papíru kruh, na šablonu použijeme 1/4.

       

Naškrabeme a našlikrujeme si boční boční hrany, stočíme do kornoutu a prsty stiskneme  

k sobě. V této fázi není nutné spoj začišťovat.



 

Horní část přeložíme do pravého úhlu, tělo vycpeme igelitem, podepřeme hlavičku a 

necháme zavadnout do druhého dne.

V místě spoje přiděláme tenký hliněný váleček, abychom jej zpevnili, a kartičkou 
zahladíme do ztracen.
                                                                                                                                                         



              

Domodelujeme ouška, oči a nos. Uděláme si váleček, který vydlabeme očkem nebo malou

lžičkou – vznikne nám ocásek.

           
             

              

              

Dutý ocásek si připevníme od zadní strany dole směrem k hlavě. 
Ze spodní strany ocásku uděláme malou dírku. Hotové zvířátko můžete vidličkou 
porýhovat a udělat mu tak srst.



Ze zadní strany hlavy uděláme špejlí dírku, abychom pak mohli lišku pověsit jako 
zvoneček nebo zvonkohru. Taky můžeme zvířátko navlékat na prsty a používat jako 
maňásek.

Po vypálení zvířátko natřeme akrylovými barvami nebo barevnými glazurami a podruhé 
vypálíme v peci.




