Scairf Gruaige Scáth Báistí
Athchóiriú scáthanna báistí in éadan Covid-19
le Jeni Roddy

Faoin Treoir Seo
Gan teacht againn ar ghruagaire, tá sé in am againn féachaint
siar le réitiú a fháil ar fhadhbanna gruaige.
Gan teacht againn ar shiopa éadach,
tá sé in am an sean scáth báistí a tharringt amach
ó chúl an cófra agus dul ag fuáil.
Ag tógáil inspioráid ó na 1940idí, seo chugaibh
an bealach gur féidir scairf gruaige uathúil a chruthú as scáth báistí.
Leibhéal scil: Idirmheánach.

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 le 8 bpainéal*
*Lean an Treoir Chun Scáth Báistí a
Bhaint as a Chéile chun an forscáth a
bhaint óna fráma.
Snáithe, Meaitseáil nó Codarsnach
Bioráin dhíreach (aon saghas)
Siosúr (ceann beag & ceann mhór)
Taep Tomhais
Cailc táilliúra (nó gnáth chailc)
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Iarann, agus clár iarnála (nó braillín má tá
tú i bponc!)
Leabhar
Rialóir 50cm
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.

12 Céim Shimplí

CÉIM 1

CÉIM 2

Nigh agus déan iarnáil ar an bhforscáth ar teas
an-íseal.

Fill an forscáth ina leath, leis an mbun ar an taobh
amuigh. Cur bioráin isteach thart ar an bpoll atá
fágtha ón maide. Fuáil greamanna i leathchiorcal
timpeall ar an bpoll chun é a dhúnadh.

CÉIM 3

CÉIM 4

Cur bioráin isteach ar an fháithim ar an
bhforimeall,chun an dá thaobh a cheangal le chéile, bí
cúramach go meaitseálann tú imeallacha na fáithimí
le chéile go cruinn.

Fill arís é chun ceathrú a dhéanamh den fhorscáth,cur
bioráin isteach arís. Bí cúramach go meaitseálann tú
imeallacha na fáithimí agus pointí le chéile go cruinn.

CÉIM 5

CÉIM 6

Aidhm: cearnóg a chruthú. Cur coirneáil leabhar ag
bun an lárphointe den fhorscáth atá fillte ina
cheathrú.

Cur marc ar an dronuillinn marcáilte ag coirnéal an
leabhar le cailc. Tarraing an líne an bealach ar fad
amach go dtí imeall seachtrach an scáth báistí fillte.

CÉIM 7

CÉIM 8

Tarraing línte 1cm faoi na línte atá tarraingthe leis an

Gearr ag an líne seo.

leabhar chun an líne le gearradh a mharcáil.

CÉIM 9

CÉIM 10

Oscail amach an píosa fillte go bhfeicfidh tú an
chearnóg atá cruthaithe.

Cas an t-imeall seachtrach os a chionn féin 0.5cm
agus fuáil líne chun uaim cothromach a dhéanamh.

CÉIM 11

CÉIM 12

Fill an uaim ar féin agus fuáil arís é chun fáithim rollta
a dhéanamh.

Nuair atá an fhuáil críochnaithe, déan iarnáil arís air,
go háirithe ar na fáithimí imeallacha ar an scairf
gruaige.

Do Scairf Gruaige Scáth Báistí

Lean an treoir iontach anseo ó retro-chick ar conas do scairf gruaige 1940idí féin a cheangal;
https://www.youtube.com/watch?v=tDOU044QPoU
Leid eile: tá an níolón i scáth báistí ar nós scairf gruaige síoda, mar sin úsáid fáiscín gruaige chun é a
choinneáil san áit cheart.

