
Item: 4579 

Használati útmutató – Készíts környezetbarát bevásárlótáskát 
Figyelmeztetés: A játék és a benne lévő apró 

alkatrészek lenyelése fulladást okozhatnak, kérjük 

ne adja a játékot 3 évnél fiatalabb gyermeknek! 

A) Biztonsági előírások 

1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig az útmutatót.  

2. A játékhoz felnőtt felügyelete javasolt. 

3. A játék 5 éven felüli gyermekek részére készült. 

4. A játék és a belőle készített késztermék apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat, Ne adja a játékot 3 évesnél 

fiatalabb gyermeknek. 

 

B) Megjegyzések:  

1. Mindig stabil, sík felületen dolgozz, próbáld a munkafelületet szárazon és tisztán tartani.  

2. Ha ki szeretnéd vasalni a táskát festés előtt, kérd felnőtt segítségét. 

3. A festés befejezése után moss kezet 

4.Festéshet kötényt, vagy egy régi pólót vegyél fel. Ha összefestékezed a ruhád, azonnal mosd ki. A beszáradt festéket elképzelhető, 

hogy nem lehet kimosni 

5. Mosásra vonatkozó utasítások: A termék víz bázisú festéket tartalmaz. A festék strapabíró, és kézi mosása lehetséges, de óvatosan 

dörzsöljed, különösen a festett területeken. Ha szükséges kevés mosószert adj a vízhez. A táskát kifordítva szárítsd és a festett 

felületeket ne tedd ki direkt napfénynek, mert attól a színek megfakulhatnak. 

 

C) A csomag tartalma:  

35x45 cm-es bevásárlótáska, 2 sablon, 2 tollszár, 4 cserélhető, a tollszárba rakható szivacs, festék, ecset és részletes leírás 

 

D) A táska elkészítése 

1. Először egy papírlapon tervezd meg a táskát a sablonnal – használj golyóstollat a rajzoláshoz. Követheted a 

csomagoláson lévő mintát, de saját elképzelésed szerint is alkothatsz. Ha nem a sablon mintáit szeretnéd a 

táskára festeni, akkor ecsetet használj a minta felviteléhez. Ebben az esetben is javasoljuk, hogy festés 

előtt készíts egy tervet. 

2. Tedd a táskát sima felületre. Simítsd ki a táskát, ügyelj rá, hogy ne legyenek gyűrődések a felületén. Az 

előre megtervezett képet csúsztasd a táska belsejébe – jól át fog látszani a kép. Mielőtt festeni kezdenél 

tegyél egy műanyag lapot (például egy műanyag dossziét ) a mintalap alá, így elkerülheted, hogy a táska 

másik oldalára is átmásolódjon a minta. 

3. Csúsztass egy szivacsot a tollszárba. A szivacsnak a puha rongyos fele legyen kifelé (ezzel fogsz festeni) – 

figyeld a 3. képet. Az ecsettel festékezd be a szivacs felületét. Ne tedd a szivacsot közvetlenül a festékes 

tégelybe, mert így a szivacs túl nedves lesz a festéshez. 

4. A szivaccsal a mintának megfelelően fesd ki a táskát. Mintáról mintára haladj az általad elkészített sablon 

alapján. A mintalapot tartsd szorosan a másik kezeddel, nehogy elmozduljon. Mielőtt újabb mintát kezdenél 

festeni bizonyosodj meg róla, hogy az éppen festett minta teljesen elkészült. Javasoljuk, hogy azokat a 

mintákat, amiket ugyanazzal a színnel kell festeni egymás után készítsd el. 

A csomagban 4 cserélhető szivacspárna van. Javasoljuk, hogy ha színt váltasz válts szivacspárnát is. Ha 

mégis ugyanazt szivacsot használod a következő színhez is, akkor a tollszárral együtt alaposan mosd ki a 

szivacsot, mielőtt a másik szín felkennéd rá. A színeket keverheted is a később leírt módon. Javasoljuk, 

hogy a keverést kis színkeverő tálkákban végezd. Ha elkészültél a festéssel vedd ki a sablont a táskából, így 

elkerülheted, hogy hozzáragadjon a papír a festékhez, mert száradás után már nehéz lenne eltávolítani az 

odaragadt lapot. 

Ha elkészült a táska első használat előtt legalább 24 órán keresztül hagyd száradni. A csodálatos 

bevásárlótáska elkészült. 

Javaslatok a színkeverésre: 

A színezést végezheted saját elképzelésed szerint, de követheted a dobozon lévő mintát is. Ha további 

színekre lenne szükséged, kövesd az alábbi színkeverési utasításokat: 

Zöld = sárga + kék Égszínkék = fehér + kevés kék 

Narancssárga = sárga + piros Rózsaszín = fehér + piros 

Lila = kék + piros Lime zöld = fehér + kevés kék 

Türkiz = kék + fehér + kevés fehér Barna = piros + sárga + kevés fekete 

E) Érdekességek 

Mennyire vagy környezetvédő, ha saját bevásárlótáskádat használod? Az alábbi érdekességek, segítenek megérteni a problémát. 

 Évente 500-1000 milliárd műanyag táskát készítenek a világon, ez azt jelenti, hogy háztartásonként 350-500 darabot használunk el. 

 Hetente 100 millió műanyag táskát dobunk ki, és ezek a táskák csupán 450 év alatt bomlanak le. 

 Ha műanyagot égetünk, akkor a légkörbe káros anyagok kerülnek. 

 A műanyag táskák kőolajból készülnek, tehát az olajkészletet is véded, ha nem használsz műanyag táskát.  

 A papírból készült bevásárlótáskák környezetbarátabbnak tűnnek. Te tudtad, hogy a papírtáskák elkészítése is szennyezi a levegőt és a 

vizeket? 

1. 

2. 

3. 

4. 


