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Ezek a pillangók színesen világítanak a napfényben. 
Csodás hatásokat érhetünk el a  csillám – ablakfestékkel 
és a csillámgyöngyökkel.

1 A pillangók elkészítéséhez sab-
lonokat használunk vagy saját fan-
táziánk alapján készítjük el őket. 
A mintát a pillangófólia alá helyez-
zük és a vonalakat a kontúrfesték-
kel utánhúzzuk. Hagyjuk 1 – 2 órát 
száradni. 2 A felületet Window Co-
lor-ral különböző szín- és csillám 

WINDOW COLOR

Színes 
pillangók

árnyalatban feltöltjük. A festéket 
közvetlenül az üvegből visszük fel 
a kontúrvonalakig. Ez alapján tet-
szés szerint pillangókat készítünk. 
Kb. 24 órán keresztül száradni 
hagyjuk. 3 A perlonszálat a kívánt 
hosszúságban levágjuk, a színben 
hozzáillő gyöngyöket felfűzzük és 

TIPP
Felakasztáshoz csillag függődíszt hozzárendelni:
Facsillag-készlet / függő dísz csillag
(Cikkszám 101329)

az előstancolt furatokon elkötjük. 
Egy Multi Glue drop godoskodik a 
függőleges tartásról.

ALAPANYAG
Window Color 
csillám - KREUL
 Ezzel a színnel nagyszerű 
csillámhatást lehet elérni 
minden motívumnál. 
Különösen alkalmazható 
saját készítésű matricáknál.
Színek + számok:
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni! 
 501941 ..  80 ml/üveg ........................  1.160,— 

 Window Color 
kontúrfesték - 
KREUL 

A motívumok jobb 
elhatárolásához.
Színek + számok:
arany-18, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501940 ..  80 ml/üveg ........................  1.160,— 

 Pillangó - kemény PVC fólia 
 Stancolt ív PVC-fólia 
Window Colorhoz, függő 
díszekhez, stb.
Méret: 21 x 17 cm
Vastagság: 0,5 mm
Szín: átlátszó

1 ív = 6 pillangó! 
 501855  6 db./ív ................................  660,— 
  25  ívtől ................................  620,— 
  100  ívtől ..............................  550,— 

 Csiszolt akrilgyöngyök - színes 
Méret: kb. 5 – 18 mm
Furat: Ø kb. 1 – 4 mm
Tartalom: kb. 500 db
Szín: színesen kevert
 700145  250 g/ cs.  ..........................  3.100,— 

Perlonszál / nylonszál - Ø 0,5 mm
(Cikkszám 700305)

Multi Glue drops
Cikkszám 401014)

 Window Color Clear - KREUL 
Vízbázisú üvegfesték 
gyermekeknek 6 éves kortól. 
A kész motívumokat 
rögzíteni lehet sima felületekre.

Színek + számok:
színtelen-00, fehér-01, sárga-10, 
narancssárga-20, piros-30, rózsaszín-40, 
pink-43, világoszöld-51, sötétzöld-59, 
világoskék-61, türkiz-63, sötétkék-69, 
ibolyakék-70, orgona-72, sötétbarna-89, 
fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni!
 501942 ..  80 ml/üveg ......................  1.160,— 
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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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