
Kéz- és láblenyomat 3D készítő készlet – Használati 

utasítás 

Készlet tartalma: 

• fakeret plexiüveggel 

• 2 csomag por a forma készítéséhez 

• 2 csomag gipsz por a lenyomat készítéséhez 

• 2 alakzat ragasztott szalaggal az öntvények rögzítéséhez a keretben 

• használati útmutató 

Fontos utasítások: 

1. forma készítéséhez való anyag könnyen eltávolítható fémről és műanyagról 

2. forma kiöntéséhez ajánlunk például egy joghurtos dobozt használni 

3. kisebb gyereknek elég egy csésze is, nem szükséges az egész forma anyagot felhasználni egyszerre 

4. formához való anyaagot bögrében keverje, amelyikben a formát szeretné rakni 

5. pici gyermekek esetén ajánlatos alvás közben megcsinálni a nyomatot 

6. tálat, amelybe a gipszet keverte, mossa el, amíg a gipsz a formában szárad 

7. pici baba kéz- és lábnyomat esetén tehet egy kicsivel több vizet a gipszbe, hogy alaposan szét tudjon folyni a 

forma minden zugába. A felesleges víz el fog párologni a gipszből. 

8. a gipsz a lenyomat rögtön a kiöntés után szürke lesz kb. 2 napig, majd miután teljesen kiszáradt, fehér színű 

lesz. Ezután lehet a gipszformát a saját elképzelés szerint festeni. 

Forma elkészítése: 

1. Port, amelyikre rá van írva, hogy forma elkészítésére való, öntse bele a bögrébe és öntsön hozzá kb. 1 pohár 

vizet. Alaposan keverje el kb. 30 másodpercig. Szükség esetén öntsön hozzá egy kis vizet, hogy ne legyen 

annyira híg. 

2. A kialakult anyagban csináljon egy kis lyukat, hogy könnyebben bele tudja nyomni a baba kezét vagy lábát. 

3. Rögtön az anyag kikeverése után nyomja bele a baba kezét vagy lábát és várjon, amíg az anyag megszárad 

(az anyag kb. 1-2 perc alatt megszárad és megváltoztatja a színét rózsaszínbről fehérre) A biztonság 

kedvéért ellenőrizze le ujjal az anyag keménységét. 

4. Óvatosan húzza ki a baba kezét vagy lábát a kialakult formából ( az anyag nagyon rugalmas és jól megtartja 

az alakját, de legyen nagyon óvatos, hogy a formát nehogy megsértse. 

5. Az egész folyamatot ismételje meg a másik kézzel vagy lábbal. 

Lenyomat készítése: 

1. A gipszport öntse bele alamilyen tálba, adjon hozzá kb. 200 ml vizet (ajánlott a vizet fokozatosan 

hozzáadagolni), és keverje össze alaposan kb. 3 percig. 

2. Folyékony gipszet öntse bele a formába, a forma befogadóképességének a feléig, majd rázza meg formát, 

hogy a gipsz megfelelően kitöltse a formát. 

3. Öntse bele a maradék gipszet úgy, hogy ne öntse tú, rázza meg a formát, hogy a gipsz megfelelően kitöltse a 

formát, és az összes légbuborék eltűnjön. 

4. Ellenőrizze minden percben a gipsz állagát, és ha eléri „vajszerű” állagot, lassan tegye bele az alakzatot a 

kép alapján. 

5. Hagyja a gipszet teljesen kiszáradni, ez kb. 6 óra 

6. Távolítsa el a megszáradtt gipszet a formából. Vigyázzon rá, 

hogy az öntvényt ne sértse meg. 

7. Hagyja a gipszet, addig amíg teljesen megszilárdul, kb- 2-3 

nap. 

8. Ragassza a képet és a nyomatot a képkeretbe. 

 

Jó szórakozást kívánunk hozzá! 
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