
O veselim otiscima ruku i nogu: 
 
Kad nešto istovremeno može značiti: 
- i zabavnu aktivnost za roditelje... 
- i trajnu uspomenu na posebne trenutke svima... 
- i iznenañenje tj. izuzetan dar, posebno pripremljen za baku i djeda, pojedinog uzvanika na 
krstitkama, roñendanu ili... 
- i možda više nego može zamisliti netko tko nema svog klinca... 
(kako za koga, ponešto za svakoga) 
 
...to nešto svakako podrazumijeva uključivanje malih anñela tj. djece u proces stvaranja i 
samim time je vrlo blizu božanskom stvaranju.  
Koliko blizu, to ovisi o vama, vašoj mašti i inspiraciji. 
 

Kad se veselje dijeli, udvostručuje se! – narodna izreka 
 
Potrebni sastojci za izradu veselih otisaka: 
 
Posuda za kolače ili neka druga posuda u nekom drugom obliku kakav želite za "baš taj"  
otisak (srce, zvijezda, cvijet, morska školjka). 
U ovom primjeru smo upotrijebili plastičnu posudu od sira i izrezali joj stranice. 
 
smjesa za kalup 
smjesa za gips 
voda 
spajalica za papir 
vodene ili druge boje, sprejevi (po želji) 
kistovi (po želji) 
drugi materijali (po želji) 
okvir kao za sliku (po želji) 
 
Izrada: 
 
Korak 1:  
Pripremite smjesu za kalup: 
- fini, sitni pijesak ili 
- smjesu od brašna:  
4 čaše brašna 
1 čaša soli 
4 žlice biljnog ulja 
1-1/2 čaša vode 
 
Iako će neki možda misliti drugačije, točni omjeri ovdje nisu od presudne važnosti. 
Bitno je dobiti smjesu koja će zadržati utisnuti oblik stopala ili ruke i nakon što se u nju  
ulije gips. 
Dakle, rekao bih, ovo je neka okvirna osnova koju možete prilagoditi vašem načinu izrade. 
Vaš način pripreme smjese možete podijeliti s nama tako da je pošaljete na e-mail 
T4Tedi@gmail.com, i unutar 48h očekujte objavu na stranicama: www.djecji-klub.com 
  
 
Korak 2:  
Smjesu za kalup stavite u posudu željenog oblika, površinu treba izravnati i zagladiti. 
Smjesa za kalup treba biti dovoljno duboka za odgovarajuću dubinu otiska, 
a istovremeno treba ostati i dovoljno mjesta za odgovarajuće debelu  
podlogu otisku  (cca. 1,5 cm). 



Korak 3: 
Primite djetetovu ruku ili stopalo i čvrsto ga pritisnite u smjesu za kalup. 
Po mogućnosti bez micanja prstića. 
 

 
 

Zatim bi bilo dobro označiti mjesto gdje želite postaviti vrpcu ili spajalicu za papir na  
kojoj će malo umjetničko djelo visiti. Učinite to na vanjskom dijelu posude prije nego što  
ulijete gips u kalup i znati ćete u kojem smjeru su okrenuti prstići, odnosno gdje ćete  
postaviti vrpcu ili spajalicu za papir i kad gips prekrije veseli otisak. 
 
Ono što je super u ovom načinu pripreme kalupa - ako se nešto zabrlja jednostavno izgladite  
površinu smjese za kalup i počnite iz početka. 
 
Korak 4:  
Za stražnju stranu; na plastificiranom papiru zapišite ime/datum ili željenu poruku. 
Pripremite vrpcu ili spajalicu za papir koju ćete kasnije moći zakačiti na zid tj. čavlić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Korak 5:  
Pripremite smjesu za gips kako nalažu instrukcije na vrećici. 
Kuckajte malo po posudi u kojoj ste pripremili gips kako biste istjerali van mjehuriće. 
Ulijte gips u kalup. 
U tako uliveni gips utisnite krajeve vrpce ili spajalice za papir. 
Na isti način možete utisnuti i papirić s porukom. 
 

 
 
Korak 6: 
Pustite preko noći da se suši ili postupite sukladno instrukcijama na vrećici gipsa. 
 
Korak 7:  
Uklonite kalup od tijesta ili pijeska. 
Taj zadatak si možete olakšati koristeći staru četkicu za zube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Korak 8: 
Dobiveni gipsani odljev možete obojati u vama najdražu boju, možete ga pozlatiti sprejem 
zlatne boje itd. ili možete dati svom djetetu da sam oboji veseli otisak svoje ruke ili  
noge, ili (kao neki veliki kipari) ih možete ostaviti neobojane. 
 

 
 
Korak 9: 
Ukoliko ste negdje na moru, planini ili jezeru, izletu ili godišnjem odmoru kroz veselu 
zajedničku aktivnost možete skupiti razne materijale za postavljanje uz veseli otisak ili više 
njih (veseli obiteljski otisak ili grupni prijateljski otisak i sl.) na većoj podlozi (ili za izradu 
ukrasnog okvira) i na takav način za uspomenu ponijeti možda najljepši suvenir. 
 
 
Korak 10: 
Ukoliko imate veselu priču vezanu za izradu veselog otiska, savijet ili možda želite pokazati 
svoj veseli otisak pošaljite e-mail na T4Tedi@gmail.com i unutar 48h očekujte objavu na 
stranicama:  

www.djecji-klub.com 
 
 

Možda udvostručiti veselje nije lako, 
ali pomoći vam može dijete svako, 

uz to možete i ovako: 
proslijediti ovu ideju dalje, 
prijatelju obogatiti znanje, 

i obiteljske doživljaje.. 
Uživajte! 

-vaš dječji animator Tedi 
(http://klaun.org) 


