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Tux süthetõ gyurmából

Némi kreativitással megáldott rendszergazdák egyszerûen el tudják készíteni
saját kis Linux kabalafigurájukat. A jószág aztán használható kulcstartóként,
ceruzára húzható dísz gyanánt, vagy egyszerûen ülhet békésen az asztalon.
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V

ásároljunk valamilyen
kézmûves- vagy hobbytermékeket forgalmazó
üzletben fekete, fehér és narancssárga süthetõ gyurmát. Általában 3-4
fajta gyurmát forgalmaznak,
mindegyik jó, csak az a lényeg,
hogy ujjal ne tudjuk könnyen benyomni. Ha túl puha az alapanyag,
akkor nem lehet rendesen formázni,
ha túl kemény, akkor pedig nehezebben tudunk vele dolgozni,
és morzsálódhat is.
A gyurmák általában 130 fokon süthetõek, a sütési idõ a mérettõl függ.
Az itt leírt figura körülbelül 10 perc
alatt sül ki. Sütés után egy viszonylag
kemény, a mindennapi használatnak
ellenálló tárgyat kapunk.
Ha kulcstartót szeretnénk belõle, akkor szerezzünk be a fent említett üzletekben egy kisméretû képakasztót,
és egy kulcstartókarikát is. Szükségünk lesz egy vékony gumikesztyûre
is, hogy a figurán ne maradjanak
ujjlenyomatok.
Minden lépést úgy kezdünk, hogy
egy kis golyót készítünk, majd ebbõl
alakítjuk ki a kívánt formát.
A testnek szánt golyó körülbelül 4 cm
átmérõjû legyen. Ezután tojás alakúra
hengergetjük, végül az ujjunk segítségével a tojásból egy kugliformát alakítunk ki.
Fehér gyurmából elkészítjük a kicsit
tojás alakú hasát, majd rányomkodjuk
a testére, a csõrét is megformázzuk,
majd nyomjuk rá a fejére, úgy hogy
a has véget is lefedje.
Ilyenkor alakítható ki a csõr végleges
formája. Egy tû segítségével szúrjunk
neki orrnyílást.

1. ábra A kiinduló golyó

2. ábra Tojás

3. ábra A végleges testforma

4. ábra A has arányosan a testhez

5. ábra Lekerekített háromszög
a csõrnek

6. ábra Megtûzzük...
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7. ábra Óvatosan a késsel!

8. ábra A szemet közvetlenül a csõr
fölé tesszük

9. ábra A szembogarat le, és középre
igazítsuk

10. ábra A láb és a test mérete legyen
arányos!

11. ábra Kialakítjuk a tappancsát...

12. ábra Szárnyak...

13. ábra A jobb szárny felhelyezése

A csõrét egy élesebb eszközzel karcoljuk be: máris vigyorog. A szemének
formázzunk kis fehér golyókat, majd
lapítsuk ki ovális formává, és nyomjuk
rá a fejére. Fekete gyurmából is készítsünk egy ovális formát, azt pedig
nyomjuk a már a fején levõ szem
közepére.
Elõkészítjük a talpait és a szárnyait:
a talpnak egy háromszög alakú gyurmát készítünk, majd egy tû segítségével két helyen benyomjuk, a szárnyaknak pedig egy-egy elvékonyodó
hengert formázunk.
Elõször a jobb szárnyvéget rányomjuk
a pingvin hátára, majd a jobb talpat is
rátesszük. A bal oldalon a talppal
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14. ábra Jobb láb
a helyére

15. ábra Hölgyeim és uraim: Tux,
sütés elõtt, rémülten

kezdjük, utána rögzítjük a szárnyát.
Ha már szembenéz velünk a figuránk,
akkor az arckifejezésén tetszés szerint
alakíthatunk.
Ha kulcstartót szeretnénk belõle, akkor a szúrjunk bele a fejébe sütés elõtt
egy vastagabb tût. Ha megsült utána
becsavarhatunk egy képakasztót
a lyukba, és tehetünk rá kulcstartót.
Ha ceruzára szeretnénk ültetni, akkor
óvatosan alulról egy ceruzával alakítsunk ki neki helyet.
Egy sima felületre helyezve tegyük
a sütõbe, és a megadottak szerint süssük készre. Vigyázzunk, a gyurma
csak akkor szilárdult meg igazából,
ha már teljesen kihûlt!

16. ábra Sült Tux, kulcstartón

Hargas Ildikó
(pomat@svajcisapka.net)
Kevés közöm van a Linuxhoz, sõt,
nem is vagyok szakmabeli. Viszont
szeretek mindenféle kézmûves dologgal foglalkozni és ezzel másoknak
örömet szerezni.

KAPCSOLÓDÓ CÍMEK
A fent említett hobbyüzleteket megtalálhatod a  www.kreativ.lap.hu
oldalon.

