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razvedrilo

Kako boste na veliko noč pobarvali svoje pisanice 
prepuščamo vam, predstavljamo pa lično stojalo, 
kjer bodo vaše pisanice dobile svoje mesto. Stojalo 
ima šest odprtin, kamor boste lahko postavili 
pisanice, silhueta kokoške z odprtino v obliki 
perutničke pa služi kot ročaj, da boste lahko stojalo 
brez skrbi prestavljali.

Izdelava je tako preprosta, da se je lahko lotijo 
tudi začetniki. Potrebujete pribor za risanje, žagico 
rezljačo, kos brusnega papirja, sveder premera 2 
mm in belo lepilo za les. Kosi so na načrtu narisani 
v naravni velikosti, zato jih lahko samo prekopirate. 
Da ne boste poškodovali revije, načrt fotokopirajte 
ali pa prerišite prek prosojnega papirja. Vse 
dele narišite na vezano ploščo debeline 4 mm in 
upoštevajte, da potrebujete štiri enake noge. Z 
žagico rezljačo počasi režite po črtah. Pri rezanju 
naj žagica potuje po zunanji strani črte, kasneje 
pa boste rob obrusili do črte in tako dobili najbolj 
natančen posnetek. Izrežite najprej vse zunanje 

Stojalo za piSanice - kokoš
konture in šele nato notranje. Ko imate zunanje 
konture lepo izrezane in obrušene, s svedrom 
zvrtajte znotraj odprtin luknjice premera 2 do 3 
mm. Žagico na eni strani loka odvijte, jo potisnite 
skozi zvrtano luknjico na vezani plošči in zopet 
privijte na lok. Sedaj lahko izrežete še vse utore. Da 
bo žagica rezala material laže in lepše, jo tu in tam 
malo namažite s koščkom mila.

Izrezane in obrušene dele sestavite in preverite 
stabilnost na ravni podlagi. Če vse štiri noge ne 
ležijo lepo na podlagi, jih brusite toliko časa, da se 
stojalo ne bo več gugalo. Stojalo lahko pobarvate 
po svojem okusu, najlepša pa je vsekakor naravna 
barva lesa, zato vam priporočam samo trikratno 
lakiranje s prozornim nitro lakom. Po vsakem 
lakiranju pa površino obrusite s finim brusnim 
papirjem, da dobite lepo gladko površino.

Kdor ima več ročnih spretnosti, lahko okoli 
podnožja prilepi še ograjico iz kartona ali furnirja 
višine okoli enega centimetra. Pirhe postavite v 
stojalo in če imate na voljo kaj oblancev, to so tisti 
leseni ostružki, ki ostajajo po oblanju, jih potresite 
okoli pirhov. Pred vami se bo kar na enkrat pojavilo 
kokošje gnezdo s šestimi jajci.
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