
Ustvarjalni set z akrilnimi barvami 

 
Primerna starost: od 6. leta naprej 

Set vsebuje: 2 platni, paleto, 12 akrilnih 

barv na vodni osnovi in čopič 

NAVODILA: Pripravite si kozarec vode, v 

katerem boste čistili čopič, nekaj 

papirnatih brisač za brisanje odvečne 

barve s čopiča ali površine ter bluzo, kot 

zaščitno oblačilo, da se izognete 

morebitnim nastalim madežem. 

Poskrbite, da boste v dobro osvetljenem prostoru ter obvezno zaščitite površino, na kateri 

boste ustvarjali, ta pa naj bo ravna. 

Vsako območje označuje številko barve, ki jo morate uporabiti. 

Priporočamo, da začnete z najmanjšimi conami in pobarvate vse z isto 

številko, torej isto barvo. 

Naenkrat odprite samo en lonček z barvo, da ne bi mešali pokrovčkov in 

številk.  

Barva mora prekriti natisnjeno številko, če ne poskusite še z enim slojem. 

Ko končate z uporabo barve, čopič sperite z vodo in ga obrišite s 

papirnato brisačo predno ga potopite v drugo barvo. 

Nekatera so označena z dodatno številko (npr. 1+2). To pomeni, da 

morate mešati barvi 1 in 2 za pridobitev ustrezne barve tega območja. S 

čopičem vzemite nekaj barve iz vsake in premešajte na paleti. Poskrbite, 

da boste pripravili dovolj mešanice in pokrijte celotno cono, saj bo težko 

dvakrat ponoviti popolnoma isti odtenek. 

Z vsako dodano barvo bo vaša mojstrovina zaživela. Ko končate, lahko izdelek obesite z 

okvirjem standardne velikosti, 22 x 22 cm. 

 

 



OPOZORILA 

Otroci naj uporabljajo izdelek izključno pod nadzorom odrasle osebe. Hraniti izven dosega tako 

najmlajših otrok kot tudi živali. 

Po uporabi si temeljito umijte roke. Vsebovane so nekatere kemikalije, ki predstavljajo nevarnost 

za zdravje. 

V primeru stika z očmi: temeljito sperite z vodo, po potrebi držite veke odprte. Po potrebi se 

posvetujte z zdravnikom. 

V primeru zaužitja: sperite usta z vodo in ne izzivajte bruhanja. Takoj se posvetite z zdravnikom. 

S seboj imejte izdelek. 

V primeru madežev: 

na rokah: z brisačko in vodo lahko očistite tako suho kot vlažno barvo; 

na platnu: vlažno barvo lahko speremo z vlažno brisačko, če pa je barva suha, jo prebarvajte z 

drugo barvo; 

na oblačilih: vlažno barvo lahko speremo v vodo in milom, če pa je barva suha, bo madež težko 

odstraniti; 

na lesu in drugih površinah: bolj gladke kot so, lažje bo madež odstraniti. 

 

 

 

 

 


