
A baglyok éjszaka vannak úton. Pont úgy, mint a
mécsesek csak éjszaka mutatják meg a varázsukat.
A Glas Design – NEW ART technikával elkészítve 
különösen egyszerű barkácsmunka. 

1 Helyezzük a mintát az átlátszó
fólia alá. A Glas Design kontúr -
NEW ART festékkel közvetlenül a
tubusból húzzuk meg a kontúrokat.
Hagyjuk jól megszáradni. 2 Fessük
le a baglyokat és leveleket tetszés
szerinti színben. Különböző szín -
árnyalatokat „nedvesen“ is festhe-
tünk, hogy színátfolyásokat is elér-
hessünk. Új színárnyalatokat is
keverhetünk, pl.: pinket és royalké-
ket ibolyakékké. Alapozzuk le elő -
ször a szárnyakat, majd a szára-
dást követően vigyük fel rá a mintát.
Hagyjuk éjszakára (24 órát) meg -
száradni. 3 A kész motívumot húz-

zuk le óvatosan a fóliáról. Ké szít -
sünk elő egy tálat hideg vízzel és
mártsuk bele mindegyik motívumot.
Helyezzük el az üvegpoháron. Egy
pamutkendővel nyomkodjuk rá bu -
borékmentesre és szivassuk fel a
nedvességet. A motívumot a mé -
cse sen hagyjuk éjszakára megszá-
radni, ezután nem lehet már több
nedvesség rajta. 4 A mécseseket
tegyük a még hideg sütőbe, fűtsük
fel 160 ºC-ra és égessük ki 45 per-
cig. Ezután kapcsoljuk ki a sütőt és
hagyjuk az üveget lassan lehűlni.
Tegyünk bele sima vagy LED tea -
mécsest. 
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GLAS DESIGN - NEW ART

Éjszakai bagoly
TIPP
Az ezzel a technikával készített tárgyak 
mosogatógépállóak. A használati és 
étkezési felületet hagyjuk mindig szabadon. 

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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Glas Design - NEW ART
(Cikkszám 2381.. fehér-01, napsárga-16, narancs-20, 
cs.piros-30, pink-43, májuszöld-53, royalkék-65) 
lásd főkatalógus 2012 / 13  356. oldal

Glas Design kontúr - NEW ART 
(Cikkszám 2382.. fekete-90) lásd FK 2012 / 13  356. oldal

Üvegpohár - Potmania
(Cikkszám 78336) lásd főkatalógus 2012 / 13  358. oldal

Teamécses
(Cikkszám 8211, 8212) lásd főkatalógus 2012 / 13  190. oldal

LED - teamécses
(Cikkszám 40963) lásd főkatalógus 2012 / 13  190. oldal
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