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A pillanat varázsa

1 A feszített vásznat alapozzuk le

ned vesen sárga, naranc és piros ár -

nylatokkal. Középen kezdjük sárgá-

val és mindig kör alakban dolgoz-

zunk, ezután ugyanazzal az ecset-

tel fessünk bele narancsot és gyor-

san dolgozzunk tovább. Most vigyük

fel a pirosat szintén tágasan és ken-

jük el. 2 Pirosat és sötétpirosat, úgy

mint fekete és sötétpiros keverékét

spirál alakban fessük fel a még ned-

ves festékre. A szélét ill. a sarkokat

satírozzuk kevert sötét festékkel. Eh -

hez egy majdnem száraz ecsetet

hasz náljunk. 3 A száradás után a spi -

rálokat néhány helyen hangsúlyoz zuk

ki elefántcsont színnel. Közben az

ábrához orientálódjunk. Hagyjuk

megszáradni. Helyenként fessünk rá

sárga és narancs színkeverékkel az

elefántcsont csíkokra. 4 Másol juk át

a feliratot a mintáról. Az elefánt -

csontot higítsuk fel vízzel és spriccel -

jük be vele a képet. He használjunk

túl sok vizet, hogy a spriccelés a szá-

ra dás után még látható legyen. Fúj -

juk szárazra majd a feliratot fessük

fel vizes festékkel.

„A múlt történelem, a jövő egy titok 
és ez a pillanat egy ajándék“ VEDISCH

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC BASIC
Ideális az akadémiára, művészethez, iskolába,
színpadra, kulisszákhoz, Mural-Painting-hez,
dekorációhoz és szabadidőhöz. Tanulmányi min-
őség - a kiváló univerzális 
festék kedvező áron.

 sokoldalú és jól takaró, 
briliáns fényű 

 időjárásálló

 a színek egymással 
keverhetőek, vízzel 
higítható

 gyorsan szárad

 szín- és mésztartó

 kül- és beltérben is 
alkalmazható, 
száradás után vízálló

 papír, fa, lenvászon, 
karton, kő, fém, bőr 
és sokféle műanyag 
festéséhez

Színek + számok: fehér-01, 
bézs-02, portrérózsa(bőr)-07, 
elefántcsont-08, er.sárga-10, 
kukoricasárga-14, er.narancs-20, er.piros-30, 
kármin-33, oxidpiros (s.piros)-39, magenta-48,
fényzöld-51, s.zöld-52, tartós zöld-55, 
sötétzöld-59, kobaltkék-60, primérkék-61, 
fénykék-62, koelinkék-65, ultramarinkék-68,
sötétkék-69, ibolyakék-70, bordó-73, 
oxidbarna-80, okker-82, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2866 .. 750 ml/üveg .............................1.860,—

Színek + számok: arany-18, 
ezüst-92 A színek számát 
kérjük megadni!

2866 .. 750 ml/üveg..............................3.250,—

FESZÍTETT 
VÁSZON 

Olaj-, acryl-, 
tempera- és 
gouachefestéshez, 
100% pamut, 3x alapozott, a hátoldalra tűzve.
Mélység: kb. 13 mm, lécmélység: 17 mm, 
kb. 300 g/m2

Téglalap:

28864 18 x 24 cm ..................................280,—
28865 10 x 30 cm ..................................310,—
28841 24 x 30 cm ..................................360,—
28842 30 x 40 cm ..................................480,—
28866 30 x 60 cm ..................................700,—
28862 20 x 50 cm ..................................520,—
28843 40 x 50 cm ..................................690,—

Négyzet:

28863 10 x 10 cm ..................................170,—
28844 20 x 20 cm ..................................270,—
28845 30 x 30 cm ..................................460,—
28846 40 x 40 cm ..................................660,—
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TIPP
Egy decensen fénylő felületet kap a kép, 
ha a száradás után Solo Goya Acryl-
szerkzetzselével bekenjük. 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


