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SZERENCSEHOZÓ PORCELÁNFESTÉSZET

Egy csésze szerencse
Egy csodás barkácsötlet, amely kétszer is örömet okoz, egy szer
a készítésnél, azután pedig az ajándékozásnál. A brilliánsan
csillogó porcelánfestő filctollakkal pillanatok alatt varázsol-
hatunk az egyhangú porcelántárgyakból műalkotásokat. 

1 Tisztítsuk meg a festés előtt a por-
celánt alaposan a tisztító & higító-
val, hogy zsír- és pormentes legy-
en. Ahhoz, hogy különösen vékony
vonalat tudjunk húzni, tegyünk fel
egy fémfúvókát a Glass Color kon-
túrfestékre. Most fessük fel a motí-
vum kontúrjait a porcelánra. 2 A
kontúrok száradását követően (kb.
30 perc) színezzük ki a motívumo-
kat a Porcelain & üveg csillám
filctollal. 3 Most már csak pöttyöket

fessünk fel a keskeny peremekre és
készen is van a szerencsehozó.
Egy legalább 4 óra száradási idő
után a tárgyat ki kell égetni sütőben
és ezáltal tartóssá tesszük, vala-
mint mosogatógépállóvá. 

TIPP
A készre festett porcelánt helyezzük a 
hideg sütőbe és csak azután fűtsük fel. 
160 °C elérése után 30 percig égessük. 
A kiégetést követően kapcsoljuk ki a sütőt 
és hagyjuk benne kihűlni a tárgyat. 

TIPP
A festett tányérokat nem szabad megkarcol-
ni vagy egy késsel vágni rajta. A csészéket
csak külsőleg szabad festeni. 
A Porcelán & üveg Pen csillám filctoll egyen-
letes és pontos tintafolyását egy szelepszer-
kezet teszi lehetővé. 
Ezáltal ügyeljünk a következőkre:

 A filctollat zárt kupakkal legalább 1 percig 
rázzuk erősen, csak akkor oszlanak el 
egyenletesen a pigmentek. 

 A hegy papíron történő óvatos megnyo -
másával a tinta lefolyik a nyélből a 
hegybe és átitatja azt. 

 Átitatott heggyel a tollat aktiváltuk és 
használatkész. Most írjunk vele egy 
nedvszívó háttéren. 

 Alábbhagyó tusfolyás esetén csak 
pumpáljunk utána. 

 Használat után azonnal tegyük rá a kupa-
kot hallható klikk-kel és fektetve tároljuk. 

ALAPANYAG
Porceláncsésze - íves
(Cikkszám 22175) lásd főkatalógus 2011 / 12  342. oldal

Porcelántányér „Square“ 10 x 10 és 16 x 16 cm 
(Cikkszám 22178 és 22179) lásd FK 2011 / 12  342. oldal

Tisztító & higító - MARABU
(Cikkszám 78306) lásd 63. oldal

Glass Color Kontúr-Liner - HOBBY LINE 
(Cikkszám 2379.. fekete-90) lásd lent

Fémfúvóka
(Cikkszám 6158) lásd főkatalógus 2011 / 12  401. oldal

Porcelán & üveg Pen-készlet csillám - HOBBY LINE
(Cikkszám 22191) lásd lent

Porcelán & üveg Pen készlet csillám
- HOBBY LINE

Részletek lásd
FK 2011 / 12 
346. oldal vagy 
a weboldalon: 
www.winkleriskolaszer.hu

Tartalom: 5 stift a következő színekben:
napsárga, piros, világoszöld, kék, antracit

Vonalvastagság: kb. 1 – 3 mm

22191 5 filctoll / készlet ................3.960,—

Glass Color kontúrozó - 
HOBBY LINE

Egy kézreálló 29 ml-es stiftben, közvetlen a
stiftből felvinni a felületre, a kül. vékony vo -
nalakhoz fémfúvókát használni.

Színek + számok: 
arany-18, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2379 .. 29 ml / tubus ..........................710,—

TERMÉKEK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2012


