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Μπολ σκύλου
Ντιζάιν για τον καλύτερο
φίλο του ανθρώπου

Μπολ σκύλου με
ατμόσφαιρα

Η εποχή που ο Μπέλλο
έπρεπε να σκύψει για
να φάει πέρασε, - με την
καλέκλα-μπολ φαγητού
προσφέρετε στο σκύλο
σας κάτι καλό!
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Εισαγωγή

Ποιος άφησε τα σκυλιά έξω; Σε αυτή την ταΐστρα με ατμόσφαιρα ο φίλος σας,
το ζώο με το κρύο ρύγχος, δεν περιμένει για πολύ. Επειδή το ενσωματωμένο
στην καρέκλα μπολ φαγητού μπορείτε με λίγη δεξιοτεχνία να το κατασκευάσετε
χωρίς πρόβλημα. Φτιάξτε μια ντιζάιν ταΐστρα του σκύλου ή της σκύλας σας και
κάντε κάτι καλό για τον τετράποδο φίλος σας: Η εποχή που ο Μπέλλο έπρεπε
να σκύψει για να φάει πέρασε.
Απαιτούμενα ηλεκτρικά εργαλεία:
> Πολυσέγα μπαταρίας
Βοηθητικά μέσα:
> Μολύβι
> Κόφτης
> Πινέλο
Λεπτομερής κατάλογος υλικών:
Τεμ.

Ονομασία

2

Καρέκλες (ύψος
καθίσματος αντίστοιχο
στο ύψος της πλάτης του
σκύλου)
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Μπολ φαγητού με
προεξέχον περιθώριο
Πρότυπο κοκκάλων για
εκτύπωση

Μήκος

Πλάτος

Πάχος

Υλικό

βλέπε
κατέβασμα
(Download)
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στην
εργασία
Κολλητική μεμβράνη

2

Δημιουργία των οπών
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Κοπή της διακόσμησης
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Τοποθέτηση της διακόσμησης
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Εξατομίκευση του μπολ φαγητού

Μετρήστε πρώτα τη διάμετρο του μπολ φαγητού κάτω από το περιθώριο και
σχεδιάστε μετά έναν αντίστοιχα μεγάλο κύκλο στη μέση του καθίσματος της
καρέκλας. Στη συνέχεια κόψτε τον κύκλο κατά μήκος της γραμμής. Μια καθαρή
τρύπα πετυχαίνετε με την πολυσέγα μπαταρίας PST 10,8 LI. Επαναλάβετε τα
βήματα με την άλλη καρέκλα.
Για να διακοσμεί αργότερα ένα τέλεια κόκκαλο σκύλου την πλάτη του
καθίσματος, τυπώστε το πρότυπο και κόψτε το. Μεταφέρετε το περίγραμμα
του κοκκάλου με ένα μολύβι πάνω στην κολλητική μεμβράνη και κόψτε το κατά
μήκος του σχήματος.
Στη συνέχεια τοποθετήστε την κολλητική μεμβράνη στην επιθυμητή θέση στην
πλάτη της καρέκλας.
Ζωγραφίστε στη συνέχεια το κολλημένο σχήμα κοκκάλου με πινέλο και το
βερνίκι μαυροπίνακα. Σημαντικό: Αφήστε το βερνίκι να στεγνώσει καλά, για να
μη δημιουργηθούν σταξίματα στο περίγραμμα! Μετά αφαιρέστε τη μεμβράνη
και επιγράψτε τη μαύρη επιφάνεια, όπως θέλετε, για παράδειγμα με «Eat» και
«Drink». Τοποθετήστε στο τέλος το μπολ του σκύλου στην κομμένη τρύπα,
βάλτε μέσα το αγαπημένο του φαγητό - και από φαγητό γίνεται απόλαυση.
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