
Póló - egyszarvú
1 A pólót festés előtt öblítő nél-
kül mossuk ki, hagyjuk száradni. 
A munkafelületet takaróponyvával  
fedjük le. Hogy a festék átszivár-
gását megakadályozzuk, helyez-
zünk a pólóba egy kartont vagy 
újságpapírt. 2 A cukoroldathoz sok 
cukrot majdnem forró vízben teljes 
mértékben feloldunk és félre rak-
juk. 3 A motívumot a kívánt méret-
ben kinyomtatjuk, belehelyezzük a 
pólóba, a körvonalakat egy ecset-
tel és a cukoroldattal utánhúzzuk, 
jól száradni hagyjuk. A vonalak ne 

legyenek túl vékonyak és a motí-
vum ne legyen túl kicsi. 4 A pólót 
szövetfestő sprayvel szivárvány 
színekben lefújjuk, de a már felfújt 
festéket egy papírral valamennyire 
lefedjük, így egyértelműbb színel-
futások keletkeznek. Száradás 
után a szövetfestéket rövid ideig 
a fonákáról pamut beállításon va-
saljuk. A cukoroldatot kézzel kimos-
suk, száradni hagyjuk. A festést a 
fonákáról pamut beállításon néhány 
percig vasaljuk vagy 8 percig 150 
°C-on a sütőben rögzítjük. 

Légy divattervező! Alig néhány kézmozdulattal egy divatos 
póló és beanie-sapka készíthető. 

SZÖVETFESTŐ SPRAY FÚJÁSA

Légy te - légy más
Beaniek festése
1 Beanie-t festés előtt öblítő nélkül ki-
mossuk és száradni hagyjuk. A mun-
kafelületet takaróponyvával lefedjük. 
2 A sapkát egy világos festékkel 
egyenletesen lefújjuk. Konyhai törlő-
kendővel a nedvességet felitatjuk
vagy egy hajszárítóval rászárítunk. 
A stancolt részeket (négyzet, kör) 
ráhelyezzük vagy egy mintát taka-
rószalaggal lefedünk. Ismét egy fes-
tékréteget ráfújunk. Egy további szín-
hatás érdekében, a nedvességet is-
mét felitatjuk, a stancolt részeket
más helyre helyezhetjük vagy úja-
kat rakhatunk fel és még egyszer
lefújjuk. 3 Száradni hagyjuk és szö-
vetfestő tollal a körvönalat kiemeljük. 

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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ALAPANYAG
 Beanie - sapka 

Menő Beanie -sapka, 
univerzális méret, minta nélkül. 
Fejkörfogat: one size, gyerekeknek is alkalmas
Alapanyag: 95 % pamut, 5 % elasztán
Szín: fehér
 502094  per  db  ..............................  1.280,— 

 Szövetfestő spray Fashion - MARABU 

Színek + számok: 
napsárga-16, pirosas narancs-23, 
piros-30, málna-33, pink-43, rezeda-52, 
menta-57, petróleum-58, égszínkék-62, 
karibi-kék-63, tengerészkék-67, 
padlizsán-70, szilva-75, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501700 ..  100 ml/üveg .................  1.440,— 

 Takaróponyva / fólia - SCHULLER 
 Extra vastag, tépés- és
lépésálló, sokoldalúan 
alkalmazható letakarni 
és védeni.
Méret: kb. 4 x 5 m
Vastagság: 50 mμ 
 200630  per  db  ..............................  1.440,— 

Póló gyermek és unisex - fehér
lásd a webáruházban

Szövetfestő spray Fashion-
Shimmer Colour - MARABU
(Cikkszám 501949, 501950) 

Szövetfestő toll Textil Painter - MARABU
(Cikkszám 501333.. kül. színekben)

Memórialapocskák - karton
(Cikkszám 400140) 

Korong Ø 2,5 és 4 cm - stancolt ív
(Cikkszám 401675, 401676)

Takaró / festőszalag 25 mm - SCHULLER
(Cikkszám 401580)



Sablona 1:1

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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