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Sok néven ismerhetjük: varázsgolyók, álom-, harag- vagy 
szitokszófaló. Mindegy, hogy nevezzük őket-csodaszépek! 
A varázskő magja egy üvegolyó. 

ALAPANYAG

VIZES NEMEZELÉS

Nemezelt 
varázsszemek

Egy kb. Ø 4 cm-es átmérőjű drága-
kőhöz kb. 7 g nemezelő gyapjúra 
lesz szükségünk.
1 Munkaalátétként légpárnás fóliát 
használjunk, a konyhai kendőt ké-
szítsük elő a szárazra töröléshez. A 
keverő üvegbe töltsünk 250 ml vizet 
és 10 csepp mega – nemezelőt. Öt 
különböző színű nemezelő gyapjúból 
összesen 7 g-ot készítsünk elő. 
Színenként különböző mennyiséget 
készítsünk elő: a belső rétegekhez 
kevesebb, a külső rétegekhez 
pedig több anyagra lesz szükség. 

2 Az üveggolyót egy kevés nemezelő 
gyapjúval tekerjük körbe, csepeg-
tessünk rá nemezelő folyadékot a 
keverő üvegből és enyhe nyomással 
rögzítsük. 3 A maradék nemezelő 
gyapjút tépjük kis darabokra, tegyük 
egymásra, csepegtessünk rá fo-
lyadékot és enyhe hengereléssel 
nemezeljük a légpárnás fóliára, a 
tenyerünket tegyük lazán a golyóra. 
4 A következő színű gyapjúdarabokat 
tegyük rá és ismételjük meg a 
folyamatot. Mindig egy szín teljes 
mennyiségét dolgozzuk fel, így 

SZERSZ ÁMOK

Mega - nemezelő

 500137  50 ml/üveg .......................  3.010,— 
Légpárnás fólia
(Cikkszám 500243)

Keverőüveg  - 250 ml
(Cikkszám 500897)

Profi  Premium Plus szike 9 mm - ECOBRA
(Cikkszám 201017)

Letörhető pengék Premium Plus 
karbonacél 9 mm - ECOBRA
(Cikkszám 201019)

Víz, konyhai kendő

2

Nemezelő gyapjú

Alapanyag: 100 % szűzgyapjú

Színek + számok: 
natúr fehér-01, sárga-10, 
kukoricasárga-14, narancssárga-20, piros-30, 
rózsaszín-40, pink-43, világoszöld-51, 
közepeszöld-55, türkiz-63, közepeskék-65, 
sötétkék-69, orgona-72, natúr barna-80, 
világos barna-81, fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni!
 501489 ..   100 g/ cs.  ......................  1.660,— 

Üveggolyó

Méret: Ø kb. 16 mm
 600110  150 db/ cs.  ........................  1.210,— 

keletkeznek a drágakő különböző 
rétegei. 5 Ha a nemezelés kész van, 
akkor hengereljük erőteljesebben 
a légpárnás fóliára. A golyót addig 
gurítsuk a tenyerünk között, míg 
egy szép sima felület keletkezett és 
a folyadék kifolyt belőle. A légpárnás 
fóliát töröljük le közben. A kész 
golyót hagyjuk röviden száradni. 
6 Most következik a legizgalmasabb 
pillanat: felnyitáshoz vágjuk be félig 
a golyót egy éles szikével. Ezt min-
denképpen egy felnőtt végezze el. 
Hagyjuk egy éjszakát száradni.
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Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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