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BARKÁCSTIPP:  ÜVEGSZÍVEK FESTÉSE

Ajéndékozzunk csodás üveg-
szíveket Anyák- vagy Apák 
napjára. Levélnehezéknek vagy 
csak dekorációs tárgynak, minden-
képpen egy szembetűnő dísz. 

Fényképes szív: Másoljuk át a szív-
forma körvonalait a nyomtatott
fényképre és vágjuk ki. Tegyünk
ragasztót a szív aljára, nyomkodjuk
rá jól a fényképet és hagyjuk meg-
száradni. Végezetül ragasszunk a
szívek aljára filcet. Ehhez másoljuk
át a körvonalakat a filclapra, vágjuk
ki és rögzítsük ragasztóval. 

Festett szív: A szív hátoldalát fes-
sük le a kívánt motívummal vagy az
elkészítési mintánk alapján. Az
először festett szín, ill. az először
festett motívum kerül az előtérbe,
miután megfordítjuk. Ügyeljünk arra,
hogy az akrilfestéket fedően vigyük
fel a felületre. Ezt követően hagyjuk
jól megszáradni. 

TIPP
A motívum kiválasztásánál ügyeljünk arra,
hogy az üveg külső peremét díszítjük vele.
Tehát a mintát úgy válasszuk ki, hogy ezt az
efektust tudatosan használjuk (lásd szívek
spirálmintával), vagy a motívumot ne fessük
túlságosan ki a peremnél

ALAPANYAG
Szív - üveg
(Cikkszám 78310) lásd fent

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. kül. színekben) lásd 67. oldal

Barkácsfilc - 20 x 30 cm, 10 db / cs.
(Cikkszám 6700) lásd főkatalógus 2011 / 12  218. oldal

Mindentragasztó Extra cseppmentes UHU
(Cikkszám 19221) lásd főkatalógus 2011 / 12  241. oldal

Színes kinyomtatott fénykép

Szív - üveg

Egyszerű, robusztus szív, 
kerekített széllel. A talpazat-
ra egy fényképet filccel ragasztani, és készen is
van egy egyedi Anyák- vagy Apák napi ajándék.

Méret: kb. 5 cm
Vastagság: kb. 1,4 cm

78310 per db ....................................410,—

TERMÉKEK

TERMÉKEK
Egérpad - betolható

A felső oldal átlátszó 
fóliájának köszönhe-
tően a legjobban al-
kalmas saját elkészí-
tésű képekhez, fény-
képekhez, stb. 
Alsó oldala: csúszásbiztos, fekete fólia.

Méret: kb. 190 x 240 mm
Vastagság: kb. 1,5 mm

39490 per db ....................................590,—

Festősablon öntapadó

Kicsi, öntapadó sablonok, minőségi 
szivaccsal az akril-, textil- és porcelán-
festékek sablonozásához.

Sablonméret: DIN A5

Barátok
Mennyiség: 10 kül. motívum
23448 per db .................................1.160,—

Pillangók
Mennyiség: 6 kül. motívum
23449 per db .................................1.160,—

Egérpad betolható
(Cikkszám 39490) lásd jobbra

Deco Painter - matt 3 – 4 mm MARABU
(Cikkszám 2282.. kül. színekben) lásd 68. oldal

Fotokarton 300 g / m² 
(Cikkszám 2025.. kül. színekben) lásd FK 2011 / 12  255. oldal

Festősablon öntapadó
(Cikkszám 23448 és 23449) lásd jobbra

Üveg- és sablontisztító spray
(Cikkszám 78305) lásd főkatalógus 2011 / 12  361. oldal

ALAPANYAG

Egy csinos aján-
 dék többféle alkalomra. 
Így a munka minden kéz-
mozdulattal jó szórakozás.

1 Az egérpad körvonalát másoljuk át
a fotokartonra és vágjuk ki egy kicsit
kisebbre, hogy később könnyebben
tudjuk beletolni. 2 Helyezzük el az
ön tapadó sablonokat és színezzük ki
Deco Painter filctollal. 3 A sablont
azonnal fel lehet ismét használni.
Használat után a festékmaradványo-
kat távolítsuk el sablontisztítóval. 

BARKÁCSTIPP:  EGÉRPAD „GONDOLJ  RÁM“


