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Magiczne Mandale to zbiór rysunków, które po pokolorowaniu bêdziesz mog³a 
zamieniæ w niezwyk³¹ ozdobê do swojego domu lub bi¿uteriê. Mandale mo¿esz 
malowaæ farbami (najlepiej akrylowymi), mazakami, ¿elpenami, kolorowaæ 
zwyk³ymi kredkami,  kredkami œwiecowymi albo pastelami.  
Wiêksze mandale po pokolorowaniu mo¿esz oprawiæ w ramki tak, by sta³y siê ozdob¹ 
œcian, ale mo¿esz nimi równie¿ ozdobiæ pude³ka, szkatu³ki lub po wyciêciu paska o 
odpowiednio dobranej szerokoœci, drewniane bransoletki. Z mniejszych mandali 
mo¿esz zrobiæ ozdobne zawieszki, podk³adki pod kubeczki, a te najmniejsze pomog¹ 
Ci stworzyæ niezwyk³¹ bi¿uteriê: kolczyki, wisiory, broszki, breloczki lub magnesy 
na lodówkê czy ozdobne zawieszki.
Nie ograniczaj siê, ³¹cz ze sob¹ ró¿ne techniki i baw siê dobrze! :)

UWAGA!
Je¿eli planujesz zabezpieczyæ swoj¹ mandalê lakierem wodnym (co jest niezbêdne w 
przypadku ozdabiania pude³ek, podk³adek czy bi¿uterii) najpierw sprawdŸ na czystej 
kartce, czy kredki lub pastele którymi planujesz je pomalowaæ nie bêd¹ rozmazywa³y 
siê pod wp³ywem lakieru. 
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