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                       Miska z zimnej porcelany 

Masa porcelanowa -  nieskomplikowana, z niezbyt drogich składników, do 

zrobienia w domu. Tworzenie takich mas, to niezła zabawa sama w sobie. 

Późniejsze lepienie i dekorowanie także. Ale gdyby tak tym razem ulepić 

coś innego? Gdyby to była na przykład miska z zimnej porcelany albo cały 

zestaw do zabawy? 

 



Do tworzenia miseczek, filiżanek czy talerzyków świetnie nadaje się też 

zimna porcelana. To nie będą oczywiście naczynia przeznaczone do 

kontaktu z prawdziwą żywnością, ale możemy stworzyć dekoracyjne miski 

na orzechy lub skarby       

Zimna porcelana – przepis: 

• klej Wikol i skrobia ziemniaczana w proporcji 1:1 (proporcja 

objętościowa, czyli do przygotowania porcji użyłam szklanki wikolu i 

szklanki skrobi ziemniaczanej), 

• dwie łyżki stołowe soku z cytryny, 

• dwie łyżki oliwki dla dzieci 

 

 



Wszystkie składniki umieszczamy w misce, mieszamy i porządnie 

zagniatamy. Możemy przed ugniataniem posmarować ręce odrobiną kremu 

lub oliwki, dzięki temu masa nie będzie się kleiła do rąk. Ugniatamy do 

momentu uzyskana jednolitej masy. Nasza porcelana nie może się kleić do 

rąk, powinna ładnie odchodzić. Jeśli zbytnio się klei, to można dodać skrobi 

a jeśli jest zbyt sucha, to wikolu. 

Teraz przechodzimy do formowania kształtu. Jeden z nich to zrobienie kulki 

z masy, a następnie zrobienie w niej wgłębienia i ugniatanie jej boków tak, 

aby przybrała odpowiedni kształt. 

Drugi sposób, to formowanie na balonie. 

Możemy używać małych baloników (do kupienia jako baloniki na wodę) lub 
normalnych balonów, ale niezbyt mocno nadmuchanych. Im większy balon, 
tym większa będzie nasza miska. Duże miski lepi się trudniej niż małe. 
Staramy się miskę ulepić z jednego płata masy, gdyż każde łączenie 
płatów, to zagrożenie tym, że miska nam będzie w danym miejscu się 
rozchodzić, czy pękać. 

                                        Formowanie miski na baloniku 

Dobieramy sobie nadmuchany balonik i naczynko na którym może się 
opierać. Rozwałkowujemy lub rozgniatamy w palcach płat masy.Okładamy 
nim balonik, jednocześnie zawijając, odrywając/nacinając (uwaga, żeby nie 
przebić balonika) nadmiar. 

  



Kiedy mamy uformowaną na płasko podstawę, to możemy naszą miskę na 
baloniku znów odkręcić do góry nogami i postawić na misce. Kiedy trochę 
przeschnie, możemy postawić ją normalnie. Warto co jakiś czas ją tak 
odkręcać, to wtedy równomiernie wyschnie. Balonik możemy zostawić w 
środku aż do momentu, kiedy miska wyschnie 

Jutro zajmiemy się malowaniem i dekorowaniem Naszej miski  

Miłego dnia  

Smutek Agata  
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