
Aktivitas yang tampaknya sangat kreatif dan personal! 
Bagaimana kamu melambangkan bahwa 60% dari tubuhmu terdiri dari air? 

Bagaimana cara membuat orang-orang mengetahui ini? Buat kausmu sendiri! 

Dengan bantuan orang dewasa, kamu hanya akan mewarnai lebih dari setengah kaus, untuk melambangkan 60%.
Kamu bisa memilih untuk mewarnai bagian atas atau bawah, atau hanya sisi kiri, atau kanan. 

Kamulah sang artis biru! 

1.
Siapkan "bengkel" mu dengan baskom di tempat 
yang aman jika terkena noda, misalnya di 
wastafel. Kenakan sarung tangan untuk 
melindungi tanganmu agar tidak kotor! 

2.
Mengacu pada petunjuk takaran pewarna, 
campur pewarna dengan air di dalam mangkuk. 
Warna biru yang kamu dapatkan akan bergantung 
pada takaran pewarna dan lama perendaman. 

3.
Celupkan bagian kaus yang ingin diwarnai biru 
ke dalam baskom. Biarkan terendam dalam waktu 
yang cukup agar kain menyerap warnanya. 

Berhati-hatilah 
agar tidak 
menciprat ke 
lantai!

Dengan ini kamu bisa mengatakan 
bahwa tubuhmu terdiri dari air, 
dan bahwa kita membutuhkannya 
seumur hidup kita! 

Kamu akan memerlukan

Untuk menulis pesanmu:
  Spidol permanen
                        ATAU 
  Kertas transfer untuk kain
  1 gunting 
  1 setrika 

  1 kaus putih untuk personalisasi 
Tanyakan terlebih dahulu kepada orang tuamu apakah 
kamu dapat menggunakannya untuk membuat karyamu!    

  1 takaran pewarna tekstil biru 
  1 baskom   
  1 pasang sarung tangan sekali pakai  
 

Personalisasikan kausmu!

Sedikit,
banyak,

60%!



4.
Peras bagian yang basah di atas 
baskom dan biarkan kaus mengering 
selama beberapa jam. 

5.
Sementara itu, pilih kalimat yang ingin kamu tulis di bagian putih 
kausmu. Kamu akan menemukan 3 saran di halaman-halaman 
berikutnya, tetapi jika tidak punya kertas transfer, kamu juga dapat 
membuat pesanmu sendiri dan menuliskannya langsung setelah 
kain kering, dengan spidol permanen dan dalam warna favoritmu! 

6.
Jika kamu punya kertas transfer, cetak kalimat 
yang kamu inginkan ke atas kaus. Kata-kata di 
kertas transfer terbalik, ini sengaja supaya nanti 
kata-katanya muncul dengan benar! 

7.
Gunting kalimatnya, lepaskan kertas pelindungnya dan 
tempelkan sisi yang lengket ke kain. Mintalah bantuan 
orang dewasa untuk menyetrika kertas transfer ke kausmu. 
Dinginkan beberapa saat, lalu tarik lepas kertas dengan 
hati-hati: kalimat sudah tercetak di kausmu, mudah dibaca! 

60% 

Dengan cermin, 
kamu sudah bisa 
membacanya!

Personalisasikan kausmu!

Sedikit,
banyak,

60%!
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hingga 60%!

Personalisasikan kausmu!

Sedikit,
banyak,

60%!
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banyak,
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