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Pasta Panna 

Návod 

 

Co je to Pasta Panna? 

- Pasta Panna je nová modelovací hmota, která se po vyschnutí stává lehčí. 

- Je bílá, měkká, ale hlavně se snadno tvaruje. 

- Pasta Panna je opakovaně použitelná – stačí dodržet tyto pokyny: pokropte hmotu vodou, aby 

zvlhla, vložte ji zpět do nádobky a uzavřete víko. Není-li hmota ještě zcela vyschlá, bude znovu 

použitelná již po několika hodinách; v opačném případě je třeba počkat 2–3 dny. 

- Hmota je vyrobena na bázi celulózy, takže je bezpečná a netoxická. 

 

Jak se barví 

Hmotu je možné obarvit před modelováním (když je vlhká) nebo po modelování (když je suchá). 

Před modelováním: naťukejte na hmotu hrotem fixu malé skvrnky a pak ji hněťte rukou, dokud 

nedostane jednotnou barvu. Touto metodou dosáhnete jemných pastelových odstínů. Po 

modelování: hotový výrobek vymodelovaný volnou rukou nebo ve formě obarvěte a ozdobte dle 

vlastní fantazie – jakmile je hmota suchá, lze na ni kreslit stejně snadno jako na papír. 

Kromě přiložených fixů můžete použít také prstové barvy, zvýrazňovací fixy či jakékoli barvy na vodní 

bázi. 

 

Jak vyrobit zvířátka 

- Hněťte hmotu v rukou, dokud není hladká a kompaktní. 

- Pečlivě vyplňte hmotou formu zvoleného zvířátka; přebytečnou hmotu odstraňte (obr. A). 

- Vytlačte jemně zvířátko z formy, než vyschne. Pokud se to nedaří, zkoušejte to znovu – je třeba 

vystihnout správnou konzistenci a vlhkost (obr. B). 

- Když zvířátko vyschne, můžete je obarvit přiloženými fixy (obr. C). 

- Přilepte k němu samolepicí magnet a upevněte zvířátko na tabulku (obr. D). 

 

Jak vyrobit jiné tvary 

Z hmoty Pasta Panna lze snadno vymodelovat různé tvary a předměty i bez použití formy. 

Chcete-li například vyrobit květ, vymodelujte nejprve polokouli, jemně ji stlačte a pak do ní po 

obvodu obyčejným plastovým nožem nadělejte zářezy, abyste vytvořili okvětní lístky. Ty ručně 

dotvarujte a doprostřed květu přilepte malou kuličku hmoty. Do ještě vlhkého povrchu kuličky pak 

štětinami zubního kartáčku vytvořte drobné důlky. Nakonec přilepte na zadní stranu květu samolepicí 

magnet a upevněte květ na tabulku nebo jakýkoli jiný kovový povrch. 

 


