Cosantóir Cluaise le Cnaipí
Do Sciath Aghaidhe
Athchóiriú scáthanna báistí chun leas mar fhreagra ar Covid-19
Treoir ó Jeni Roddy

Faoin Treoir Seo
Tá oibrithe sláinte ar thóir cosantóirí cluaise chun
cúl a gcluaise a chosaint ón leaisteach ar na sciatha aghaidhe.
Tháinig an leid seo chun intinn mar réiteach maith:
má tá scáth báistí briste sa teach agat, lean an treoir
seo chun cosantóir cluaise le cnaipí a dhéanamh
gur féidir leat úsáid tú féin nó
a thabhairt d’ospidéil áitiúil nó teach cúraim.
Leibhéal Scil: Éasca

Umbrella Orphanage
Tugann an Umbrella Orphanage saol nua mar
shaothair ealaíne úsáideacha do scáthanna báistí briste.
Is togra leis an ealaíontóir Jeni Roddy é seo ,
coimisiúnaithe ag Ríonach Ní Néill do Hope it Rains | Soineann nó Doineann,
togra do Ghaillimh 2020, Príomhchathair Cultúir na hEorpa
a bhfuil sé mar aidhm aige an drochaimsir a chur chun leasa an phobail.
Seo mar a bhain Jeni úsáid as na scáthanna báistí mar fhreagra ar ghéarchéim an Covid-19.
Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe astu.
www.hopeitrains.ie | www.jeniroddy.com
Treoracha Gaeilge & Béarla ar fáil | guides available in Irish & English

Céard a theastóidh uait?
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1 x Scáth Báistí Briste
Snáithe, ar an dath céanna nó ar dhath
chodarsnach
Bioráin (aon saghas)
Siosúr
Taep Tomhais

●
●
●

2 x cnaipe 1.2cm trasna ar a laghad
Stróiceadóir (chun greimeanna a
phiocadh as a chéile)
Inneall fuála leis an ngreim díreach ag fad
2.5 nó 3
Mura bhfuil inneall fuála agat is féidir fuáil
le lámh.

8 Céim Simplí

CÉIM 1

CÉIM 2

Ní mar a chéile aon bheirt, nó aon dá scáth báistí,
agus ar an gcaoi chéanna, ní mar a chéile na liopaí ar
gach scáth báistí. Tá na cosantóirí cluaise a rinne mé
14cm ar fhad, leis na cnaipí 11cm óna chéile. Is féidir
leat na tomhais seo a athrú de réir mar a bhfeileann
duit féin.

Tóg an chlib ón bhforscáth. Bí cúramach gan poll a
dhéanamh san fhorscáth.

CÉIM 3

CÉIM 4

Bain an crúca agus lúba cearnach ón gclib.

Fill siar imill an chlib agus cur biorán isteach, chun fad
14cm a dhéanamh as.

CÉIM 5

CÉIM 6

Fuáil síos deireadh na clibeanna ag úsáid greim
laisce, nó ar an inneall timpeall ar imeall an áit a
dtagann na píosaí le chéile chun banda néata a
dhéanamh.

Tomhais 1.5cm isteach ó gach taobh ar an mbarr,
agus cur isteach biorán.

CÉIM 7

CÉIM 8

Fuáil isteach cnaipe san áit atá na biorán.

Cur ort féin é nó tabhair go duine éigin é a
theastaíonn ceann uathu!

Do Chosantóir Cluaise

