
  

Vyrábíme společně 
originální Stargate trička



  

Co budeme potřebovat?

• Trička 
• Nápady a návrhy
• Samolepicí tapetu
• Nůžky a tužky
• Karton
• Savo s rozprašovačem
• Kýbl s vodou
• Šňůru na prádlo 



  

Takže Trička

• Z jakéhokoli materiálu

(čím přírodnější, tím lepší)

• Jakékoli tmavé barvy

(čím tmavší barva, tím výraznější efekt)
• Jakékoli velikosti

(čím menší, tím méně se toho na něj vejde)



  

Takže nápady a návrhy

• Jakékoli jednoduché tvary
(čím jednodušší, tím lépe se vystřihují)

• Asgardská runová abeceda
(poskládejte si z ní jméno)

• Symboly z brány
(a z nich složené adresy)

• Písmo Antiků
(krásné geometrické obrazce)



  

Jak na to?
• Návrhy si tužkou překreslíte na tapetu
• Pečlivě vystřihnete

• Naaranžujete na triko a nalepíte



  

Co s tím dál?
• Dovnitř trička vsunete pruh kartonu 

(aby se Savo nedostalo na zadní stranu)
• Postříkáte rovnoměrně Savem

(čím více Sava, tím výraznější zesvětlení)
• Necháte chvíli působit

(pozorujete, jak postříkaná látka mění barvu)



  

Takhle to vypadá v praxi



  

Takhle to vypadá v praxi



  

Takhle to vypadá v praxi



  

Co s tím teď?
• Vytáhnete opatrně karton z trička 

(abyste si ho neupatlali od Sava)
• Hodíte tričko do kýblu s vodou

(zastavíte tím proces vyžírání barvy)
• Pořádně promácháte a vyždímáte

(dostanete tak pryč většinu Sava)
• Sloupnete šablony
• Pověsíte a necháte uschnout



  

Takhle to vypadá v praxi



  

Takhle to vypadá v praxi



  

Takhle to vypadá v praxi



  

Takhle to vypadá v praxi



  

Takhle to vypadá v praxi



  

Je to vskutku jednoduché

A výsledek?

Posuďte sami!



  



  



  



  



  

Vyrobte si svoje tričko

• Na Gateconu 2007 

(v rámci Festivalu fantazie)
• Přineste si svoje, nebo si kupte od nás

(obyčejné bavlněné triko stojí cca 50,-)
• Dodáme všechno potřebné! 

(nůžky, tužky, tapety, náměty, Savo…)
• Tričko můžete hned po uschnutí nosit!

 



  

Něco vás ještě zajímá?

S veškerými dotazy se obracejte na identitu 
cernaamodra

buď na klubový e-mail cernaamodra@sg1.cz

nebo do pošty na Lapiduchu (www.lapiduch.cz)



  

Uvidíme se na Gateconu!


