
1 Tűzzük fel a műanyag tojást a köny-
nyebb festés érdekében egy fapálcá-
ra. Most kenjük fel a Craquelle Me-
dium lakkot, közben mindig csak az 
egyik irányba kenjük fel! Hagyjuk jól 
megszáradni. 2 Hordjunk fel egy ré-
teg Chalky Finish krétafestéket. Fi-
gyelem: A repesztő hatás elveszik, 
ha egy helyet többször is átkenünk! 
Hagyjuk szintén megszáradni, a ha-
tás azonnal látható. 3 Tűzzük bele az 
akasztót a kész tojás furatába, majd 
fűzzünk bele egy szaténszalagot. 
Fűzzünk fel felváltva fehér és natúr 
színű fagyöngyöket, ehhez ha szük-
séges használjunk egy tűt. 4 Kös-
sünk chiffon- és szaténszalagból 1-1 
masnit és ragasszuk fel közvetlenül 

Repesztőlakkal és krétafestékkel csodás tojáshéjoptika 
keletkezik gyönyörű pasztell színekben. 

az akasztónál. Ezt legegyszerűbben 
egy alacsony hőm. ragasztópisztol-
lyal tudjuk megtenni.

ALAPANYAG

A tojásokat nem csak akaszthatjuk, hanem rá 
is tűzhetjük egy fapálcára is. Ehhez használ-
juk a festés során is használt pálcákat és 
kössük hozzá a szalagot.

Rúd Ø 3 mm - bükkfa 
(Cikkszám 101782)

puha ecset, alacsony hőmérsékletű 
ragasztópisztoly és hozzáillő patron
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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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5 + 1 INGYEN!

 Műanyag tojás  - barna
 Szép, stabil minőség, 
kiválóan alkalmas ragasz-
tani, festeni, stb., törhetetlen.
Méret:  6 cm
Furat:   Ø 3 mm
Hozzáillő pálca:  Ø 3 mm 
 30127580  25 db/ cs.  ......................  1.160,— 

 Craquelle Medium 

Vízbázisú repesztőlakk, 
antik hatások eléréséhez.

 500474  50 ml/üveg ..........................  910,— 

 Chalky Finish 

A vízbázisú krétafesték a 
tárgyaknak egy ultramatt és 
bársonyos felületet ad. Alkal-
mazható a különböző felüle-
teken, mint fa, fém, kerámia, 
papírmasé, műanyag, textília 
vagy falon is. A festék könnyen 
kenhető és a magas krétatartalma által nagy 
a fedőképessége. Egy tégely elegendő kb. 
2,78 m2 felületre. 

Színek + számok:
fehér-01, vanília-11, 
púder rózsaszín-41, jade-56, 
kékesszürke-64, világos topáz-91
A színek számát kérjük megadni!
 501857 ..  118 ml/tégely ...............  1.980,— 

 Chalky Finish - készlet 6 x 118 ml 

Tartalom:  6 tégely egyenként 118 ml (fehér, 
 vanília, púder rózsaszín, jade, 
 kékesszürke és világos topáz)
 501859  per  készl et .......................  9.900,— 

Akasztó műanyag tojáshoz és gömbhöz
(Cikkszám 300128)

Fagyöngyök - Ø 10 mm
(Cikkszám 700662.. natúr-03)

Fagyöngyök - Ø 12 mm
(Cikkszám 700663.. fehér-01)

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 602412.. fehér-01)

Chiffonszalag drótperem nélkül - 10 mm
(Cikkszám 602467.. fehér-01)


