
ABSZTRAKT AKRILFESTÉKKEL & ARANYLEVÉLLEL

Értékes üzenetek, 
amelyek szívből jönnek

Akrilkép szív
1 Rajzoljuk elő egy puha ceruzával a
képet. Saját izlés szerint tegyünk fel
egy kis szerkezetpasztát a szív köré
az univerzálisból, a szívre pedig a
durvából. A szívtől balra használjunk
valamivel több pasztát majd a meg-
tisztított spaklival modellezzünk bele
néhány függőleges vonalat. Tegyük
bele a jutaszalag darabokat a jobb
szélébe, nyomkodjuk meg enyhén
majd a festőkéssel kenjük be néhány
helyen pasztával. Hagyjuk a képet
néhány órát száradni. 2 A feszített

vásznat most alapozzuk le - ned-
vesből nedvesbe - fehér és bézs
színű festékkel. A száradás után fes-
sük fel a szívet az ecsettel (a sötét-
piros eredeti piros és fekete kever-
ékéből jön ki). Bal oldalon vastagab-
ban vigyük fel, jobb oldalon keve-
sebbet használjunk úgy, hogy úgy
nézzen ki, mintha rojtos volna.
Hagyjuk egy kicsit megszáradni
majd fessünk bele világosodásokat
kármin és er.piros színekkel. Most
rajzoljunk egy keskeny ecsettel kon-
túrvonalakat fekete és piros/fekete

Szeretet, mély kötődés, barátság, szívélyesség, de romantika és szenvedélyesség is,
ez minden megnyílvánul a képeken - mert gyakran a szavak nem elegendőek.

színekkel keverve. 3 Sa tí rozzuk ki a
kép szélét feketével, bal oldalon
csak közepesen, jobb oldalon kicsit
jobban. Ehhez csak nagyon kevés
festéket vegyünk fel az ecsetre és
addig kenjük egy papíron, amíg
majdnem egyáltalán nem látható
festéknyom. Csak utána dolgozzunk
tovább óvatosan a képen. Egy
fehér/bézs keverékkel világosítsuk
fel a hátteret a szív körül, közben
vonjuk be a jutaszalagot is. Ügyel-
jünk arra, hogy az alatta lévő szín
helyenként még látható maradjon. 

ALAPANYAG
Feszített vászon 50 x 50 cm
(Cikkszám 28847) lásd főkatalógus 364. oldal

SOLO GOYA Triton Acrylic Basic 
(Cikkszám 2866..) lásd 63. oldal

SOLO GOYA szerkezetpaszta univerzális
(Cikkszám 2263) lásd főkatalógus 361. oldal

Szerkezetpaszta durva - fehér
(Cikkszám 22643) lásd főkatalógus 370. oldal

Juta rácsos szalag - 70 mm, elefántcsont
(Cikkszám 777408) lásd főkatalógus 457. oldal

Alapozótej fémdekoráció
(Cikkszám 23731) lásd főkatalógus 361. oldal

Fémfólia - Schabin arany
(Cikkszám 237618) lásd főkatalógus 361. oldal

SOLO GOYA akril szerkezetzselé fényes
(Cikkszám 22636) lásd főkatalógus 361. oldal

SZERSZÁMOK
Művészi festőkés
lásd főkatalógus 363. oldal

Akrilecset és laposecset - szintetikus
lásd főkatalógus 157 - 158. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból



4 A szív bal oldalán egy durvább
homokos helyre kenjünk fel alapozó-
tejet és hagyjuk megszáradni.
Tegyük rá az arany színű fémfóliát
majd egy tiszta és száraz ecsettel
kenjünk rá. Így az arany csak azo-
kon a helyeken tapad meg, ahová
alapozótejet kentünk. 5 Keverjük
össze az eredeti pirosat és a feketét
egy kevés vízzel. Hangsúlyozzuk ki
egy vékony ecsettel a szív formáját
lendületteljes vonalakkal. Csepeg -
tes sük a festéket néhány helyen a
képre. 6 A száradás után kenjük be
a képet fényes Solo Goya akril szer-
kezetzselével. Ez a képnek egy gyö-
nyörű fényt ad. 

BARKÁCSTIPP: CSIGA

ALAPANYAG
Feszített vászon 40 x 60 cm
(Cikkszám 28848) 
lásd főkatalógus 364. oldal

SOLO GOYA Triton Acrylic Basic 
(Cikkszám 2866..) lásd fent

SOLO GOYA szerkezetpaszta univerzális
(Cikkszám 2263) 
lásd főkatalógus 361. oldal

Festősablon korongok
(Cikkszám 23457) lásd fent

Festősablon levelek
(Cikkszám 23459) lásd fent

Alapozótej fémdekoráció
(Cikkszám 23731) lásd főkatalógus 361. oldal

Fémfólia - Schabin ezüst 
(Cikkszám 237692) lásd főkatalógus 361. oldal

Acrylic-hatás gyöngyházfehér
(Cikkszám 225801) 
lásd főkatalógus 365. oldal

SOLO GOYA akril szerkezetzselé fényes
(Cikkszám 22636) 
lásd főkatalógus 361. oldal

Gyorsan varázsolt stílusos hatások! A
nagy formátumú sablonok sokoldalúan
alkalmazhatóak. Kiválóan alkalmazható-
ak fán, papírmasén, papíron, falakon és
textíliákon. 

Tipp: Ha befújjuk Fix-it-tapadóspray-vel, akkor 
megakadályozhatjuk a sablon elcsúszását! 

Sablonméret: 30 x 30 cm

Korongok
23457 per db.......................................1.750,—

Levelek
23459 per db.......................................1.750,—

FESTŐSABLONOKSOLO GOYA TRITON ACRYLIC BASIC

Ideális az akadémiára, 
művészethez, iskolába, 
színpadra, kulisszákhoz, 
Mural-Painting-hez, 
dekorációhoz és szabadidő-
höz. Tanulmányi minőség - 
a kiváló univerzális festék 
kedvező áron.

 sokoldalú és jól takaró, 
briliáns fényű 

 időjárásálló
 a színek egymással 

keverhetőek, vízzel higítható
 gyorsan szárad
 szín- és mésztartó
 kint és bent is alkalmazható 

száradás után vízálló
 papír, fa, lenvászon, karton, kő, fém, bőr és 

sokféle műanyag festéséhez

Színek + számok: fehér-01, bézs-02, 
portraitrózsa(bőrszín)-07, elefántcsont-08, 
eredeti v.sárga-10, k.sárga-14, er.narancs-20,
er.piros-30, kármin-33, magenta-48, fényzöld-51,
s.zöld-52, permanentzöld-55, sötétzöld-59,
kobaltkék-60, primérkék-61, fénykék-62, 
ultramarinkék-68, ibolyakék-70, bordó-73, 
oxydbarna-80, okker-82, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2866 .. 750 ml/üveg .............................1.930,—

Színek + számok:
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2866 .. 750 ml/üveg..............................3.600,—

Hab tupfolóecset - készlet

Fanyél habfejjel, 4-féle.

Ecsetméret: Ø kb. 12, 20, 28 és 40 mm

26891 4 db/cs. .......................................380,—
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Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


