
TIPP
A repesztő hatás elmarad, ha egy felületet
többször kenünk át.

Alma, körte, szilva és számos más dolgot lehet a hálaadás
ünnepére ezen a tálcán prezentálni. Szalvétatechnikával és
repedés hatású lakkal egyszerű tárgyakat is nagyon hatá-
sosan készíthetünk el. 

1 Keverjünk a világoszöld, fehér és
sárga színű akrilfestékekből egy
szép, világoszöld árnyalatot. Kever -
jünk a világoszöld, fehér és sárga
színű akrilfestökekből egy szép, vilá-
goszöld árnyalatot. Keverjünk vala-
mivel több festéket, mivel később az
éleket is ezzel a színnel kell lefeste-
nünk. Alapozzuk le a tálca alját és
hagyjuk jól megszáradni. Most hord-
juk fel a Craquelle Medium repesztő -
lakkot egyenletesen, közben mindig
csak egy irányba kenjük, majd hagy-
juk kb. két órát száradni. 2 Vigyük fel
a fehér színű akril matt festéket. Itt
ügyeljünk, hogy egy felületet csak
egyszer fessünk le. Ügyeljünk a Tipp-
rublikára is jobbra. Amint felhordtuk a

festéket a repesztőlakkra, az elkezd
repedni. 3 Fessük le a tálca belső
peremét piros színnel, a külsőt ugyan -
olyan zölddel, mint az alját. A felső,
keskeny peremet alapozzuk le fehér-
rel és egy fapálca segítségével tup-
foljunk rá piros pöttyöket. 4 Vágjuk ki
a szalvétából a motívumokat, húzzuk
le a felső nyomtatott réteget, helyez-
zük el a motívumot és kenjük át Art
Potch lakk & ragasztóval. 15 perc
száradási idő után kenjük át még -
egyszer a teljes tálcát Art Poch lakk &
ragasztóval.

Kérjük vegye figyelembe, 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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SZERSZÁMOK
Akrilfestő ecsetkészlet - HOBBYSTAR
(Cikkszám 26423) lásd főkatalógus 2012 / 13  157. oldal

Bükkfarúd - Ø 3 mm 
(Cikkszám 1450) lásd főkatalógus 2012 / 13  73. oldal
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Fa - tálca

Tiszta furnérból készült tálca, sarkai 
ragasztottak, praktikus fogantyúkkal.

H x SZ x M: kb. 30 x 18 x 4 cm
1873 per db ....................................650,—

10 db-tól ................................620,—
50 db-tól ................................490,—

H x SZ x M: kb. 38,5 x 24 x 5,5 cm
1872 per db ....................................930,—

24 db-tól ................................830,—
50 db-tól ................................680,—

Craquelle Medium - HOBBY LINE

Vízbázisú repesztőlakk, 
antik-hatásokhoz, 
50 ml-es üvegben.

22606 50 ml/üveg ..........................770,—

Art Potch lakk & ragasztó - HOBBY LINE 
(Cikkszám 22607, 22602) lásd főkatalógus 2012 / 13 382. oldal

Akril mattfesték Power Pack - HOBBY LINE
(Cikkszám 22412) lásd főkatalógus 2012 / 13 379. oldal

Szalvéta - Owl Tree
(Cikkszám 20429) lásd főkatalógus 2012 / 13 383. oldal
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