
A megfelelő méretű papírsablont 
készítsük elő. Áttetsző anyagoknál 
a sablont az ablakra téve másoljuk 
át. Vastag anyagoknál pedig máso-
lópapírral / pauszpapírral másoljuk 
át (ragasztószalaggal rögzítsük).
Papírtáska:
1 A sablont egy papírlapra másoljuk 
át. 2 A Calligraphy Brush Pens-szel 
rajzoljuk után úgy, hogy az ecset és 
a kalligráfi a hegyeket váltogatjuk. 
3 Ragasztóstifttel rögzítsük a papír-
táskára.
Porcelántermékek:
1 Optimális eredmény elérésé-
hez tisztítsuk meg a tárgyakat és 
zsírtalanítsuk tisztító & higítóval. 
2 A mintát másoljuk át. 3 A felira-
tot fekete, a pöttyöket pedig szí-
nes porcelán fi lctollal készítsük, 
hagyjuk 15 percet száradni. Fül-

tisztító pálcikával javítani lehet. 
4 Előmelegített sütőben kb. 25 
percig égessük 160 °C-on.
Tornazsák / Gym Bag:
1 A tornazsákot mossuk ki öblítőszer 
nélkül 30 °C-on, szárítsuk meg és 
vasaljuk ki. 2 A genothermet tegyük 
bele a zsákba, hogy a festék ne üt-
hessen át. 3 A színes akvarellpecs-
éthez a kívánt felületet először is 
vizezzük meg. Végül a selyemfesté-
ket kenjük fel. Különböző színinten-
zitás eléréséhez a festéket higítsuk 
vízzel és fehér keverő festékkel. 
Hagyjuk több órát száradni. 4 A sab-
lont csúsztassuk bele a zsákba, az 
írást szublimátstifttel másoljuk át és 
mosásálló kijelölővel rajzoljuk meg. 
Vasalással fi xáljuk, a fantomceruza 
rövid idő múlva eltűnik, pl. ha vízzel 
érintkezik.

ALAPANYAG

Szeretettel készített szavak, mondások vagy idézetek azon-
nal mosolyt csalnak az arcokra – egy személyes ajándék!

ANYÁK & APÁK NAPJA

Lettering - ajándékok 
üzenetekkel

Sablonok 
Grafi t másolópapír / pauszpapír - KREUL
(Cikkszám 400299)

Papírtáska
Táska papír - natúr
(Cikkszám 401757)

Calligraphy Brush Pen - készlet
(Cikkszám 502078)

Ragasztóstift 
Porcelántermékek
Porcelánbögre 
(Cikkszám 500006)

Tároló edény - porcelán
(Cikkszám 502003)

Porcelán fi lctoll készlet - EDDING
(Cikkszám 501837.. piros árnyalat-30, színes-99)

Tisztító & higító - MARABU
(Cikkszám 501184)

Fültisztító pálcika javítani
Tornazsák / Gym Bag
Tornazsák / Gym Bag 
(Cikkszám 500154)

Selyemfesték - JAVANA
(Cikkszám 501420.. sárga-10, kukoricasárga-14, 
pink-43, rózsaszín-44)

Keverőfesték fehér - JAVANA
(Cikkszám 500126)

Szublimálóceruza / fantomceruza - JAVANA
(Cikkszám 500128)

Mosásálló kijelölő - EDDING
(Cikkszám 500503)

Vastag, puha ecset, genotherm

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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