
Kéz- és láblenyomat készítő készlet – Használati utasítás 

Készlet tartalma: 

• fakeret plexiüveggel 

• 2 vákuumcsomagolt önkeményedő agyag 

• ragasztó 

• használati útmutató 

 

Fontos utasítások: 

• kéz- és lábnyomat készítéshez szükség lesz még hengerre és késre 

• kéz- és lábnyomta készítő ne mjáték, ezért csak szülő használhatja 

• maradék agyag könnyen kimosható vízzel és szappannal 

• pici gyerekek önkéntelenül összeszorítsa a tenyerét, ezért érdemes alvás közben megcsinálni a lenyomatot 

• agyagot kéznyomattal ne szárítsa radiátornál, sütőnél vagy hasonlónál 

• ne ragassza az agyagot a keret hátsó lemezére, és ne zárja be közvetlenül a keretbe a lenyomat elkészítése 

után. Az agyag nedves, és természetes módon kell megszáradni a levegőn. 

• plexiüveg védőfóliával van ellátva, amely eltávolítható 

• az agyag CE tanusítvánnyal rendelkezik 

 

Lenyomat készítése: 

• keretnek három ablaka van 10x15 cm-es nagyságban. Mindegyik ablak bizotsítva van plexiüveggel a por és 

sérülés elkerülése végett. 

• választja le a keret hátsó falát. Használhatja az agyag sodrására. Az agyagot más felületen is kisodorhatja 

például pulton vagy asztalon. 

• Vegye ki a plexüveget és távolítsa el róla a védőfóliát, amelyik mindegyik oldalán van, majd tegye vissza a 

plexiüveget a helyére. 

• vegye ki a csomagolásból az agyagot dolgozza át a kezében kb. 30 másodpercig. Ismételje meg a folyamatot 

a másik agyagnál is. 

• tegye le az agyagot sima felületre és sodorja ki, addig míg sima felülete lesz. Ajánlatos konyhai sodrófát 

használni vagy más olyan tárgyat, ami sodrófához hasonlít. 

• Figyeljen arra, hogy az agyag ne legyen túl vékony, nehogy a lenyomat készítése után, száradás közben ne 

repedjen meg.Ajánlott vastagság kb. 0,5 cm. 

• A baba kezét vagy lábát tegye az elkészített agyagba és nyomja bele. Ha nem sikerült a lenyomat, akkor az 

agyagot újra gyúrja át, készítse el az agyagot és ismételje meg a kéz- vagy láb lenyomatot. 

• Mossa meg a gyermek kezét és/vagy lábát. 

• Vágja le késsel a felesleges agyagot úgy, hogy a lenyomat beférjen a keretbe, vagy hagyja az agyagot az 

eredeti formájában. A keretben van egy hely a hátlap és a plexiüveg között, így az agyagnak nem kell 

tökéletesen illeszkednie az ablakhoz. 

• Várjon kb. 72 órát, amíg az agyag a levegőn kiszárad. 

• Miután az agyag megszáradt a lenyomattal, emelje fel a felületről, töltse be a ragasztót és finoman nyomja 

be a hátsó lemezbe. Hagyja az egészet 24 órán keresztül száradni vízszintes felületen, hogy az agyag ne 

változtassa meg a helyét. Közepére ragassza a fényképet. 

• A ragasztó megszáradása után helyezze a hátsó lapra lenyomatot a keretbe. 

 

Jó szórakozást kívánunk hozzá! 
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