Κατασκεσή Καλούπι Κηρήθρας
Αγνξάδνληαο ιακαξίλα θηηάρλεηε έλα ηαςάθη ζηεο δηαζηάζεηο πνπ ην ζέιεηε.

Σν ζθεύνο ην αιείθεηε κε ιάδη ώζηε λα κελ θνιιήζεη ε ζηιηθόλε θαη μεθνιιήζεη
δύζθνια από ην ζθεύνο.

Σν ηπιίγεηε κε θνιιεηηθή ηαηλία γύξν γύξν γηα λα κελ ηξέμεη ε ζηιηθόλε.

ηελ ζπλέρεηα βάδεηε κηα θεξύζξα κέζα, αθνύ αιείςεηε ην ηαςάθη κε ιάδη.

Γηα ηελ θαηαζθεπή ρξεηάδνληαη 2 θηιά ζηιηθόλε Grammasil SA
“ http://silgram.gr/product/grammasil-sa/ “
Ρίρλνπκε ηνλ θαηαιύηε κέζα ζηελ ζηιηθόλε θαη αλαθαηεύνπκε θαιά κέρξη λα
γίλεη έλα κίγκα, θαηόπηλ ξίρλνπκε ηελ ζηιηθόλε κέζα ζην ζθεύνο πάλσ αθξηβώο
από ηελ θεξύζξα, κε ηειηθό απνηέιεζκα ε ζηιηθόλε λα έρεη θαιύςεη όινη ηελ
θεξύζξα γύξν γύξν θαη από πάλσ. ηελ ζπλέρεηα αθήλνπκε ηελ ζηιηθόλε 24
ώξεο λα ζθίμεη θαιά.

Μεηά μεθνιιάκε πξνζεθηηθά ην θνκκάηη ηηο ζηιηθόλεο καδί κε ηελ θεξύζξα,
ρσξίο λα αθαηξέζνπκε ηελ θεξήζξα από ην θαινύπη ζηιηθόλεο.

Αθαηξνύκε κε έλα ςαιηδάθη ηελ ζηιηθόλε πνπ πέξαζε θάησ από ηελ θεξύζξα
κέζα από ην ηαςάθη πξνζεθηηθά, θαη ηνπνζεηνύκε ηελ ζηιηθόλε καδί κε ηελ
θεξήζξα κέζα ζην ηαςάθη από ηελ πιεπξά ηεο θεξήζξαο.

Πξηλ ξίμνπκε μαλά ζηιηθόλε πάλσ ζηελ θεξύζξα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηα όξηα
ηνπ παιηνύ θνκκαηηνύ, ώζηε λα μέξνπκε ην ζεκείν πνπ ζα θόςνπκε ώζηε λα
ρσξίζεη ην παιηό από ην λέν θνκκάηη πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.

Ξαλά αλαθαηεύνπκε θαιά ηελ ζηιηθόλε θαη ξίρλνπκε κέζα ηελ ζηιηθόλε αθνύ
πξώηα παξαιείςνπκε μαλά κε ιάδη ηελ θεξήζξα πνπ θαίλεηαη θαη ην παιηό
θνκκάηη ηηο ζηιηθόλεο πνπ έζθημε. Μνλό ζηελ κηα πιεπξά δελ βάδνπκε ιάδη ώζηε
λα θνιιήζνπλ ηα 2 θνκκάηηα κεηαμύ ηνπο ζε εθείλν ην ζεκείν ζαλ βηβιίν.
Πεξηκέλνπκε άιιεο 24 ώξεο θαη θαηόπηλ αθαηξνύκε ηελ ζηιηθόλε από ην ζθεύνο.

Αθνύ θόςνπκε ιίγν από ην πιάη κέρξη λα δνύκε ιίγν ηελ θεξήζξα θαη λα
κπνξνύκε λα βάινπκε κέζα ζην θελό ην ρέξη καο μεθηλάκε λα μεθνιιάκε
πξνζεθηηθά ην παιηό από ην λέν θνκκάηη. Σν πάλσ κέξνο ηνπ θαινππηνύ δελ ην
μεθνιιάκε ώζηε λα αλνίγεη ζαλ βηβιίν θαη λα θιίλεη μαλά θαη μαλά.

Ξεθνιιώληαο ηα 2 θνκκάηηα ε θεξύζξα πνπ είρακε κέζα δηαιύεηε, αιιά απηό
πνζώο καο ελδηαθέξεη αθνύ έθαλε ηελ δνπιεηά πνπ ζέιακε, κπνξνύκε λα ηελ
μαλά ιηώζνπκε θαη λα μαλά γίλεη θίιν θεξήζξαο.

Σέινο έρνπκε έλα θαινύπη θεξήζξαο πνπ αλνίγεη θαη θιίλεη ζαλ βηβιίν, βάδνπκε
κέζα ην ιπόκελν θεξί, θιίλνπκε ην πάλσ κέξνο θαη όζν θεξί πεξηζζέςεη βγαίλεη
έμσ θαη ην ππόινηπν δεκηνπξγεί ην λέν θίιν θεξύζξαο, πξηλ ξίμνπκε ην ξεπζηό
θεξί θαιό είλαη λα έρνπκε παζαιείςεη κε ιάδη ην θαινύπη καο.
Πξνέιεπζε πιεξνθνξηώλ “ http://melimegalispetras.blogspot.gr “
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