
2. dodaj barwników spożywczych, najlepiej w żelu, jak ich nie
posiadasz to w ramce na kolejnej stronie masz propozycje jak
barwniki uzyskać

3. po dokładnym zmieszaniu barwnika z płynem, dodaj trochę wody
i znowu zmieszaj

6. tak otrzymany marmurkowany papier możesz wykorzystać do
stworzenia super kartki lub po prost jako podkład po obrazek/
rysunek, którym można kogoś obdarować

Co przygotować:
miseczki
wodę
barwniki spożywcze

 

słomki do picia
kolorowe kartki najlepiej z bloku
technicznego

do miseczek wlej dużo płynu do naczyń, mydła czy czegokolwiek
co dobrze się pieni

1.

4. wsadz słomkę do naszej mieszanki i delikatnie dmuchaj, aż
powstanie spora pianka, gdy tylko pianka będzie mocno wystawała
ponad miskę, weź kartkę w jasnym kolorze i połóż na misce

5. na papierze odbiją się bańki, jest też druga metoda, a
mianowicie, maczasz słomkę w płynie i wydmuchujesz bańki
bezpośrednio na papier

Pomysl MBA na....

Bąbelkowe
Love



KILKA TIP'ÓW NA CIEKAWĄ ZABAWĘ:

 

barwniki spożywcze są dostępne w każdym sklepie spożywczym na dziale
z galaretkami, krememi czy olejkami do ciast, jeśli jednak nie masz do nich
dostępu poniżej w ramce kilka propozycji jak zrobić samemu barwnik 

najlepszy efekt barwienia uzyskasz gęstym płynem z dodatkiem brwników
w żelu

papier najlepiej jakby był z tych grubszych, czyli blok techniczny, kaetonik
(byle nie śliski) czy papier z Ikeak, sprzedawany w charakterstycznych
"blokach"

ponacinaj rurkę na końcówcę, którą zmoczysz w płynie, zwilż brzeg wanny
czy umywalki, najlepiej tym samym płynem, przyłóż słomkę i dmuchać
delikatnie, aż powstanie "pół bańka", zorganizujcie zawody kto wydmucha
największą

czy wiesz że...

CZARNY:
węgiel apteczny: mieszamy z lekko wrzącą wodą,
sensja z herbaty lub kawy (bardzo mocna)

ŻÓŁTY:
kurkuma, szafran: szczyptę namaczamy w spirytusie przez kilka godzin, a następnie
dodajemy skórkę z  cytryny, ten barwnik musimy przechowywać w ciemnym miejscu

Barwniki możesz zrobić z pociechą w domu?
NIEBIESKI:
jagody: gotujemy z cukrem, następnie
przecedzamy i rozcieńczamy troszkę z wodą

CZERWONY:
najbardziej sprawdzony i najczęściej używany to sok z buraków:
wyciskamy z nich sok lub po prostu gotujemy do uzyskania soku

ZIELONY:
szpinak: siekamy liście szpianku, gotujemy
a na koniec odcedzamy pulpę od wody

Z BIBUŁY: niestety te barwniki już się nie będą nadawały do jedzenia, ale wystarczy bibułę zamoczyć  w miseczce
z letnią wodą, po jakimś czasie masz gotową zabarwioną wodę na kolor bibuły


