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Dekorac je  świąteczne wprowadza ją  

magiczny nas t ró j  do  naszego życia .  

Jednak  wybranie  s ię  do  cent rum 

handlowego po zes taw bombek nie  jes t  

ani  przyjemne,  ani  magiczne .  A 

przygotowanie  dekorac j i  świątecznych 

może być  kreatywną zabawą i  wielką  

przyjemnością .  

Masa porcelanowa przepis krok po 

kroku 

 Do wykonanie masy porcelanowej potrzebne 

będzie: Jedną porcję kleju wikol, taką samą 

porcję mąki ziemniaczanej, dwie łyżki cytryny 

oraz dwie łyżki oliwki.  

 Instrukcja wykonania: Do dużej miski 

wsypujemy mąkę ziemniaczaną, wlewamy klej, 

dodajemy dwie łyżki cytryny oraz dwie łyżki 

oliwki. Teraz wszystko razem mieszamy łyżką. 



Gdy ciasto zacznie się razem łączyć zagniatamy 

je dłońmi. Po kilku minutach masa porcelanowa 

jest gotowa do tworzenia dekoracji. Teraz należy 

ją schować do worka, ponieważ szybko wysycha. 

Do masy można również dodać brokat, wtedy 

nasze ozdoby będą się pięknie mienić. 

 

 



Masa solna krok po kroku 

Jakie składniki są potrzebne do zrobienia 

masy solnej 

Podstawą ozdób z masy solnej jest właśnie masa, 

którą trzeba wykonać na początku pracy. Do jej 

przygotowana niezbędne są trzy składniki: 

 1 szklanka mąki, 

 1 szklanka soli kuchennej, 

 ½ szklanki wody. 

Wykonanie masy solnej 

Wszystkie składniki na masę solną przełożyć do 

jednego naczynia, najlepiej do szerokiej miski o 

wysokich brzegach. Masę można zacząć 

formować ręcznie, co jest najpopularniejszym 

sposobem jej uzyskania, jednak bardziej 

czasochłonnym. Zdarza się, że zanim masa 



będzie miała odpowiednią konsystencję, zaczną 

boleć palce. Jeżeli ma się do dyspozycji mikser 

albo dobry blender, można użyć go od pomocy 

miksując składniki, aż zaczną się łączyć. Gdy 

będą miały już jednolitą konsystencję, przełożyć 

na posypaną mąką stolnicę ugniatając ją ręcznie 

8-10 minut. Aby masa stała się bardziej 

elastyczna, dobrze jest dodać 1 łyżeczkę oleju. 

Kolorowa masa solna 

Masa solna może pozostać biała i gotowa do 

późniejszego pomalowania, jednak warto zrobić 

ją kolorową. W zależności od chęci można 

skupić się na jednym kolorze albo podzielić masę 

na 3 części i do każdej dodać inny element. 

Kurkuma daje masie żółty kolor, kawa i cynamon 

brązowy, natomiast barwniki, dowolny: różowy, 

zielony, niebieski, pomarańczowy. Z takim 

samym skutkiem zadziałają barwniki w proszku, 

http://www.sposobnawszystko.pl/tag/masa-solna/


jak i barwniki w żelu. Wystarczy dobrze 

zagnieść masę, aby połączyła się z substancją 

barwiącą. 

 

Suszenie masy solnej 

Gotowe ozdoby trzeba ułożyć na blasze do 

pieczenia pokrytej papierem do pieczenia. Na 

czubku każdej ozdoby słomką albo wykałaczką, 

zrobić otwór, przez który zostanie przewleczony 

sznurek do zawieszenia wstążeczki. 

Blaszkę wsunąć do piekarnika rozgrzanego do 

80-90 st. Celsjusza i pozostawić na 3-5 godzin, 

żeby masa całkowicie się wysuszyła. 

Malowanie ozdób z masy solnej 

Wysuszone, twarde ozdoby można albo od razu 

przygotować do wieszania, poprzez 

przewleczenie wstążek przez otwory, albo 

http://www.sposobnawszystko.pl/tag/ozdoby/
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pomalować. Pod względem malowania masa jest 

równie elastyczna, jak przy formowaniu ozdób – 

można użyć mazaków, cienkopisów albo farb, 

najlepiej temperowych lub akrylowych. 
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