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OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi delci.
Ni primerno za otroke do 3 let.

VPRAŠANJA IN PREDLOGI
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. V kolikor 
imate kakršnekoli predloge ali vprašanja, ali če v kompletu manjkajo deli oziroma so 
okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na našega distributerja: Singa d.o.o., Brnčičeva 
ulica 7, 1231 Ljubljana-Črnuče; telefon: 0590 444 60; e-mail: info@singa.si. Lahko pa 
kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, 
faks: (852) 25911566, tel.: (852) 28936241, spletna stran: WWW.4M-IND.COM
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A. VARNOSTNA OPOZORILA
1. Pred začetkom preberite ta navodila.
2. Priporočamo, da izdelek uporabljate s pomočjo in pod nadzorom odrasle osebe. 
3. Primerno za otroke nad 5 let. 

B. VSEBINA 
1 model za štampiljke z 12 vzorci, 12 plastičnih ročajev, bela glina, 8 listov pisemskega papirja, 1 blazinica 
za štampiljke s 4 barvami, podrobna navodila. Set vsebuje dovolj materiala za izdelavo 12 različnih 
štampiljk. Za ta projekt potrebujete še jedilno olje oz. losjon za telo za navlažitev modela.

C. NAVODILA
Opombe: Glino hranite v posodi (ni priložena). Hranite jo daleč od 
toplote in sončne svetlobe. Priporočamo, da najprej poskusite 
izdelati samo eno štampiljko. 

1. Model za štampiljke s pomočjo mehke krtačke ali vate 
premažite z zelo tankim slojem jedilnega olja oz. losjona za telo. 
Tako glina ne bo ostala zalepljena na podlago. 

2. Vzemite majhno količino gline. Pregnetite jo in jo z dlanmi 
oblikujte v žogico premera približno 15 mm. Stlačite jo v model. 
Pritisnite še nekajkrat, da glina v celoti zapolni model. Morebitno 
odvečno glino odstranite. Površino enakomerno poravnajte s prsti. 
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3. Vzemite plastični ročaj in ga potisnite v glino tako kot na 
sliki. Poskrbite, da stoji pokonci. Glina potrebuje 12 ur, da se 
posuši in strdi. Bodite potrpežljivi! Ne skušajte izvleči ročaja 
prehitro, saj lahko štampiljko poškodujete.

4. Narahlo povlecite plastični ročaj, da glina izstopi iz modela. 
Počakajte še nekaj ur, da se popolnoma posuši. Izdelali ste 
prikupno štampiljko! Zdaj jih lahko izdelate še več.

D. ZABAVNA UPORABA 
Izdelovanje štampiljk iz gline je enostaven in zabaven 
umetniški projekt. Za začetek je setu priloženih nekaj tiskanih 
listov drobnega pisemskega papirja, pripravljenega za 
uporabo. Nanj lahko odtisnete štampiljke in tako izdelate 
posebna sporočila za svoje prijatelje. Izdelate lahko tudi svoj 
papir za zavijanje, čestitke ali lističe za sporočila. Zabava je 
neomejena!


