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kat hozzáillő színben, közben hagy-

junk ki héhány helyet, hogy a háttér

ott át tudjon ütni. A még nedves
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Window Color fun & fancy-
kontúrfesték - MARABU

Színek + számok: 
arany-18, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2256 .. 80 ml / üveg............................990,—

Triton Acrylic Basic - SOLO GOYA

 sokoldalú és jól takaró, briliáns fényű
 időjárásálló
 a színek egymással keverhető-

ek, vízzel higítható
 gyorsan szárad
 szín- és mésztartó
 kívül és belül is alkalmazható, 

száradás után vízálló
 papír, fa, lenvászon, karton, kő, 

fém, bőr és sokféle műanyag 
festéséhez

Színek + számok: 
fehér-01, bézs-02, 
portrérózsaszín (bőr)-07, 
elefántcsont-08, eredeti v.sárga-10, 
k.sárga-14, er.narancs-20, er.piros-30, 
kármin-33, magenta-48, fényzöld-51, 
sárgászöld-52, permanentzöld-55, s.zöld-59, 
kobaltkék-60, primérkék-61, fénykék-62, 
türkizkék-63, ultramarinkék-68, ibolyakék-70,
orgona-72, bordó-73, liláspiros-76, 
oxydbarna-80, okker-82, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2866 .. 750 ml / üveg ......................2.160,—

Feszített vászon - 10 x 10 cm

28863 per db ....................................190,—

ALAPANYAG

1 Először alapozzuk le mindegyik

feszített vásznat a sörteecsettel

tetszés szerinti színnel, vonjuk be

az oldalperemeket is. Hagyjuk jól

megszáradni. 2 Most másoljuk át a

mintákat: A sötét háttérhez használ-

junk sárga pauszpapírt, a világos-

hoz grafitszínűt. Toljuk be a pausz-

papírt a feszített vászon és a minta

közé és rögzítsük ragasztószalag-

gal. Húzzuk át a vonalakat ceruzá-

val elegendően rányomva. 3 Húz -

zuk át a kontúrokat Window Color-

kontúrfestékkel és hagyjuk meg -

szá radni. 4 Fessük le a motívumo-

Másolópapír / Pauszpapír
(Cikkszám 9100, 9101) lásd főkatalógus 2012 / 13  259. oldal

Sörteecset - Gussow - iskolai sorozat
(Cikkszám 2645) lásd főkatalógus 2012 / 13  156. oldal

Szőrecset
(Cikkszám 2653) lásd főkatalógus 2012 / 13  157. oldal

Ragasztószalag

SZERSZÁMOK

MINTA
A mintát ehhez a barkácstipphez megtalálja a
következő oldalon, amely kinyomtatható. A
mintát kérjük felnagyítani 150 %-kal.

Egy rózsa életciklusa – különleges színárnyalatokban, 
a gyerekek színes Pop Art művészetként is elkészíthetik.
Különleges az akril- és Window Color festékek kombiná-
ciója. A rózsa a szeretet & odaadás szimbóluma, a képek
ideális ajándékok Anyák napjára.

AKRILFESTÉSZET

Rózsaművészet négyzetben



Sablont felnagyítani 150 %-kal
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