
1 Készítsünk elő egy munkaaláté-
tet. A rajzpapírtekercsből vágjuk le 
egy megfelelő hosszúságú darabot, 
a rajztömbből szakítsunk ki egy la-
pot, a táskát fektessük le egy sima 
felületre. 2 A zsírkrétát határozot-
tan nyomva rajzoljunk motívumo-
kat (szív, virág, …) , de lehet csak 
hurkokat és köröket is. Kiváló ered-
ményt érünk el egy fehér ceruzával. 
3 Egy vastag ecsettel vigyük át a 
festéket a szélekig a szivárvány 
vízfesték készletből. Minden szín-
váltásnál használjunk tiszta vizet. 

ALAPANYAG

Különleges hatás zsírkrétával és vízfestékkel: a rajzpapír-
tekercset ajándékcsomagoló papírként használjuk, a 
rajztömbből kártyákat készítünk. Lehet, hogy ez a technika 
nem működik minden termékkel, de az itt felsorolt 
termékekkel egy különösen szép eredményt érhetünk el!

Hagyjuk megszáradni. 4 Kártya: a 
lefestett rajzlapból kivágunk egy kb. 
10 x 15 cm-es nagyságú négyszöget 
és ragasszuk be a szétnyitható kár-
tyakeretbe. 5 A becsomagolt aján-
dékot és táskát szivárványszínű 
szaténszalaggal díszitjük. 

RAJZOLÁS ÉS FESTÉS

Csodálatos 
csomagolások

TIPP
Műanyag alátétet és takaró fóliát kérjük 
hozzárendelni:
Műanyag alátét
(Cikkszám 500459)

Takaróponyva / fólia - SCHULLER
(Cikkszám 200630)

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2018-04

 Zsírkréta - 
EBERHARD FABER 

Puha, intenzív szín igazi méhviasz által, 
vízálló és papírral körbetekert. 12 válogatott 
szín kartondobozban. 
Vastagság: Ø 13 mm
Hossz: 84 mm
 500737  12 db/ cs.  ..........................  2.000,— 

 Vízfesték 
szivárvány 
készlet - ARISTO 

Tartalom: 
● 8 festéktabletta Ø 44 mm (sárga, narancs, 
 piros, pink, ibolyakék, kék, sötétzöld és 
 almazöld)
● 2 festőszivacs
 501736  per  db  ..............................  3.900,— 

Papírtáska kicsi - fehér

Szín: fehér
Vastagság: 110 g / m²

Méret: 23 x 27 x 11 cm
 400807  per  db  .................................  140,— 
  10  db-tól .............................  120,— 
  300  db-tól ...........................  100,— 
Méret: 28 x 36 x 11 cm
 400163  per  db  .................................  180,— 
  10  db-tól .............................  160,— 
  200  db-tól ...........................  130,— 

 Szétnyitható kártyakeret - 
szögletes kivágás 
Fehér fedőlappal a betét 
lezárásához, borítékkal.
Méret: 11 x 15,5 cm
kivágás: 7,3 x 10,7 cm
Vastagság: 250 g / m²
 400173  per  db  ...................................  80,—  
  10   db -tól ...............................  70,— 
  100   db -tól .............................  60,— 

 Rajzpapírtekercs 

 Famentes. 
Méret: 50 cm x 25 m
Szín: fehér
Vastagság: 80 g / m² 
 400628  25 m/tekercs ...................  2.080,— 

 Festő- és 
rajztömb 

Vastagság: 180 g / m²
 400443  DIN A4/20 lap/cs. ...............  380,— 
 400444  DIN A3/20 lap/cs. ...............  700,— 

Szaténszalag 
szivárvány színekben

Vastagság: Ø 1,5 mm
 603032  100 m/tekercs .................  2.850,— 

Aquarellecset Studio 20-as sz.
(Cikkszám 200022)


