
pierniczki

Dekoruj
z fantazja

pod choinke



Inspiracji szukaj 

na www.oetker.pl

Pierniczki przed dekorowaniem muszą być  
całkowicie wystudzone i bez śladów mąki.

Aby wykonać tak delikatne motywy lukier nie może 
być zbyt rzadki, a otworek, przez który należy  
go aplikować musi być bardzo mały.

Perełki należy przyklejać do pierniczków  
za pomocą lukru.

pierniczki
pod choinke

pachnace pierniczki



Poszczególne części butów nakładaj 
stopniowo, w kolejności: najpierw 
łaty, potem tło, na końcu górna część 
skarpety. Sukcesywnie odstawiaj 
poszczególne etapy do całkowitego 
zastygnięcia.

Detale dodaj po zastygnięciu lukru.

Przejścia między kolorami oraz groszki 
można wykonać techniką „ na mokro” – 
po wskazówki wejdź  
na stronę www.oetker.pl

swiateczna skarpeta



przyjaciele
Aby lukier równo trzymał się kształtu pierniczka  
wykonaj najpierw kontur po jego obrysie.

Po zastygnięciu konturu wypełnij go lukrem  
o konsystencji gęstej śmietany.

Perełki aplikuj przed zastygnięciem lukru,  
a pisakami dekoruj po jego zastygnięciu.



Inspiracji szukaj 

na www.oetker.pl

pastelowo pierniczkowo
Otworek do powieszenia pierniczka na choinkę  
wykonaj za pomocą słomki do napojów  
przed ich upieczeniem.

W zależności od ilości dodanego barwnika  
możesz uzyskać różne odcienie lukru.

Zamiast Barwników możesz zastosować gotowe  
lukry kolorowe Dr. Oetkera.



Kolorowe motywy na białym lukrze można  
wykonać dopiero po jego całkowitym zastygnięciu.

Aby biały lukier precyzyjnie dopasował się  
do kształtu śnieżynki należy w pierwszej kolejności 
wykonać cienki obrys dookoła ciastka,  
a następnie wypełnić go lukrem  
o konsystencji gęstej śmietany.

Przejścia kolorystyczne należy  
wykonać techniką  „na mokro” – 
– porad szukaj na www.oetker.pl

kolorowe swieta



Lukrem można dekorować ciasteczka  
warstwowo – zawsze należy poczekać  
aż pierwsza warstwa lukru całkowicie zastygnie.

Aby precyzyjnie pisać Lukrem na ciasteczkach  
– lukier musi być dosyć gęsty,  
a otworek w woreczku 
lub pergaminowym rożku, 
przez który należy aplikować lukier 
– stosunkowo mały.

sniezynki



W pierwszej kolejności przy pomocy lukru  
wykonaj podkład: sukienki, główki i skrzydełka.

Aby na skrzydełkach uzyskać efekt transparentności  
pokryj je bardzo rzadkim lukrem.

Poszczególne części aniołków nakładaj stopniowo,  
w kolejności i sukcesywnie odstawiaj je  
do całkowitego zastygnięcia.

Następnie wykonaj ozdobne motywy  
oraz twarze aniołków  
za pomocą pisaków cukrowych.

Slodkie aniolki


