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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja.

Priprava na delo z das maso
Vedno ko vidim kakšno plastiko podobno tej na sliki se spomnim, kako sem jo
sovražila..v otroških letih..ko sem jedla..in je ležala pod krožnikom ter lovila
izgubljene kose hrane. Pač odrasli je niso uporabljali. Jaz pa sem jo morala.
Kakorkoli, ko delamo s das maso je priporočljivo imeti zaščito.

Kaj sploh je das masa?
Das masa - dobimo jo v rjavi ali beli barvi. Lahko kupite večji ali manjši paket. Bela
das masa je bolj primerna za kakšne poslikave, ampak tudi rjava se je že obnesla.
Voda za modeliranje ni potrebna - kot boste ugotovili je masa po sebi dovolj vlažna.
In zatorej tudi, ko zaključite z njo, poskrbite da bo skrbno zavita, da se ne izsuši.

Slika: rjava das masa

Slika: bela das masa

Obdelava das mase

Das maso lahko oblikujemo, valjamo.. Le ta se najlažje in najlepše posuši, če je
zvaljana bolj tenko. Tako jo najlažje tudi modeliramo. Sušenje se najbolje obnese na
zraku, če pa je zadrega si lahko pomagamo tudi s sušilcem za lase. Da je izdelek dalj
obstojen ga pustimo sušiti 24h nato pa ga še lakiramo. Čiščenje delovne površine ali
pranje oblačil z ostanki das mase niso problematični, zato v napad.

Slika: priprava delov za svetilko

Slika: skleda

Pripomočki za delo
Za delo z das maso potrebujete: valjar ali kar kakšno domačo steklenico, lak, lepilo,
liste grozdja ali katere druge, steklenico, skledo, bleščice, modelčke za piškote in še
kaj bi se lahko naštelo...
Pripomočke si sproti omislite odvisno je vse od tega kakšen izdelek ste si zamislili.
Z malo domišljije in volje lahko dobite krasne izdelke, ki jih lahko doma uporabljate
ali pa podarite svojim prijateljem.

Slika: delavnica
Slika: ogrlica

Izdelki iz das mase
- modeliranje in dekoriranje
-

raznih steklenic, buteljk,
vaz,
različne sklede,
ročno izdelan nakit,
skodelice,
okvirji za slike,
lučke,
itd..
Slika: steklenice

Slike: svetila

Sliki: dekorirani buteljki

Sliki: dekorirani buteljki

Mehka masa pod velikimi in majhnimi prsti dobiva ustrezno obliko. Pri delu z das
maso se poskusite popolnoma sprostiti in dobili boste izdelek, ki bo izhajal iz vašega
počutja in duševnega stanja.

Pri delu z das maso vam želim veliko zabave in dobrega počutja.
Ševala Kovač

