Videonávod:

Venandi
Creative Box
Čo nájdete v Creative Boxe:
Každá krabica Creative boxu obsahuje všetky komponenty, ktoré sú potrebné na vyrobenie
kvalitného tienidla. Okrem dvoch obručí, ktorých úlohou je udržať želaný tvar tienidla tam
nájdete aj Vami zvolenú látku, na ktorej je nalepená ohňovzdorná fólia a tiež lepiace pásky,
ktorých úlohou je spojiť obruče a textilné časti dokopy. Aby ste tienidlo mohli použiť na
všetky typy lámp, pribalili sme aj redukciu šírky otvoru pre žiarovku. Čo tam ale nenájdete,
sú nástroje na dokončenie Vášho tienidla – nožnice a príborový nôž. Taký, aký určite má
každý z vás doma. Jediná podmienka (okrem čistoty) je, aby mal oblú špičku, bez zúbkov.

Návod:
Začnite pekne po poriadku otvorením
krabice. Skontrolujte všetky komponenty,
pripravte si pracovnú plochu a nachystajte si
príborový nôž a nožnice. Ako prvé si vyrolujte látku, nalepenou fóliou smerom hore1.
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V ďalšom kroku si pripravte obruče. Aplikovať
musíte obe obruče naraz2. Toto je nielen veľmi
dôležité, ale vyžaduje si to kúsok trpezlivosti
a zručnosti. Obruč, ktorá obsahuje konštrukciu pre objímku, musí byť aplikovaná touto
konštrukciou do vnútra tienidla.
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Látku si otočte tak, aby ste mohli obruče
rolovať od seba t.z. krátkou stranou (bez
pásky) k sebe. Ak ste si zvolili vzorovanú
látku dôsledne skontrolujte smerovanie
vzoru, aby sa Vám nestalo, že v závere
budete mať tienidlo “hore nohami”.
Odlepte ochranné papieriky z pások,
ktoré sú aplikované po dlhších stranách látky.
Do každej ruky uchopte jednu obruč
(konštrukciou na objímku do vnútra tienidla) a postupne ich priliepajte na lepiacu
pásku. Dôležité je, aby boli umiestnené
na okraji fólie, nie na látke.2 Práve pevnosť
fólie zabezpečí stabilný tvar tienidla.
Dovoľte aby sme Vám v tomto bode zablahoželali, lebo najhoršie máte už za sebou :)
Odlepte papierik z pásky na konci látky,
prilepte bočný spoj tienidla a dôsledne
pritlačte3.
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Ak ste si vybrali hrubšiu látku odporúčame
tento spoj po dokončení tienidla na pár
hodín zaťažiť.
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V tejto fáze je tienidlo už takmer hotové. Stačí len zatlačiť prebytočnú látku
pomocou príborového noža4. Pri obruči,
ktorá nesie konštrukciu pre objímku, je
potrebné látku nastrihnúť pri všetkých
troch ramenách5. Látkou prekryte obruče
a nožom (s oblou špičkou) opatrne zastrčte
látku až kým nebude tienidlo hotové6.
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Názorný videonávod nájdete na našom Youtube kanáli, na facebooku: www.facebook.com/venandi.sk alebo na instagrame @venandi_lampshades

