
Piros szív
1 Háttérnek sárga és narancs színű

acrylfestéket egy szivacsra felvinni

és az egész feszített vásznat mind-

két festékkel betupfoljuk. 2 Majd

száradni hagyjuk és ezalatt az idő

alatt egy szívsablont egy fehér

papírból (kb. 20 x 20 cm) kivágunk.

Ehhez a papírt középen összehajtuk,

egy ceruzával egy szívet rajzolunk,

lehetőleg nagyot a papírszélre

rajzolunk és kivágjuk. A szívfélbe

még egy második, kisebb, fél szívet

rajzolunk, ismét kivágjuk és a kész

sablont szétnyitjuk. 3 A ragasztósza-

lagból három kis zárócsíkot tekerünk

össze és a feszített vászon közepére

rögzítjük. 4 A szerkezeti pasztát

piros és fekete acrylfestékkel össze-

keverjük, majd a mutatóujjunkkal

felvesszük és felvisszük arra felület-

re, amelyet a sablon nem takar el.

Majd a sablonról mindig letöröljük a

festéket, hogy a paszta nehogy alá-

fusson. 5 Majd egy bambusznyárs

lapos végével a még nedves szer-

FESZÍTETT VÁSZON 
ANYÁK NAPJÁRA

Szíves 
bogárparádé
Ezek a szív és - katicabogárképek csodálatos anyák napi ajándékok lehetnek. 
Hogy szerkezeti pasztával, tupfolva, festve, karcolva, ujjakkal vagy lakktűfilccel
festve - ezekkel az egyedi acrylképekkel biztos örömöt szerzünk az édesanyáknak.
De a gyerekek is szórakoznak az ajándék elkészítésénél.

kezeti pasztába mintákat karcolunk

bele. Majd a szívsablonokat levesz-

szük és hagyjuk száradni!

1 2

4

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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Katicabogár
1A katicabogár hátterének fehér, sár ga

és zöld acrylfestéket a szivacsra fel -

veszünk és az egész feszí tett vászont

ezekkel a színekkel betupfolunk és jól

száradni hagyjuk. 2 Az ujjakkal több

sárga pontot tupfolunk a virág közepé -

nél kisebb távolsággal. 3 Majd fehér

festéket az ujjakkal felveszünk és a

virágszirmokat így készítjük el. Ugy an -

így készíthetünk virágokat fehér közép -

pel és sárga virágszirmokkal. 4 A

katicabogarak testét ugyanezzel a

technikával piros acrylfestékkel felvisz -

szük és ismét jól száradni hagyjuk.

5 Majd fekete lakktűfilccel a fejet, a

csápokat és mind a 6 lábat felrajzol-

juk. Továbbá fekete pontokat helye-

zünk a piros bogárra. 6 Végül a lakk -

ALAPANYAG
Feszített vászon 20 x 20 cm
(Cikkszám 28844) 
lásd főkatalógus 323. oldal

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC BASIC
(Cikkszám 2866.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 318. oldal

Szivacsecset - készlet színes 
(vagy háztartási szivacs)
(Cikkszám 2688) lásd főkatalógus 294. oldal

Szerkezeti paszta, finom szemcsés
(Cikkszám 22592) 
lásd főkatalógus 324. oldal

Hobby Line - lakktűfilc 2,3 mm
(Cikkszám 2273.. fekete-90) 
lásd főkatalógus 326. oldal

A4-es papír

tűfilccel, a feszített vászon szélétől

2 cm-re, egy vonalat rajzolunk. A mo tí -

vumok helyét szabadon hagyjuk. Ez a

vonal adja meg a kép keretét.

Virágszív
1 Háttérnek pink vagy kék acrylfesté-

ket egy szivaccsal felveszünk és az

egész feszített vászont ezzel betup-

foljuk. 2 Addig míg a festék szárad,

egy szívsablont készítünk el (lásd:

„Piros szív“ 2. kép). 3 A kész szívsab-

lont a feszített vászon közepére ráhe-

lyezzük és a belső és külső körvon-

alat egy ceruzával utánhúzzuk. 4 Majd

egy bambusznyárs lapos végével a

sárga virág középrészét egyenletesen

elosztjuk a szívvonalon. Itt a legjobb,

ha mindkét szív csúcsánál fent és lent

kezdjük. Majd mindig középen tovább-

haladni a már meglévő pontok között

továbbtupfolni. 5 Majd fehér acryl-

festékkel a virágszirmokat a virág

közepe köré helyezzük. A képet jól

száradni hagyjuk és már kész is

van az anyák napi virágos kép!
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OKTATÁSI CÉLOK
� háttérkészítés szivaccsal való tupfolással 
� motívumelemek egyenletes elosztása
� sablonok elkészítése és használata
� motívumok feltupfolása ujjakkal vagy egy tárggyal

(bambusznyárs) 
� részletek kidolgozása lakktűfilccel

SZERSZÁMOK
Olló
lásd főkatalógus 141-143. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 145-148. oldal

Ceruza
lásd főkatalógus 284. oldal

Vonalzó - műanyag 30 cm
(Cikkszám 36752) 
lásd főkatalógus 287. oldal

Takarószalag / festőszalag 25 mm
(Cikkszám 223925) 
lásd főkatalógus 232. oldal

Bambusznyárs Ø 3 mm
(Cikkszám 16017) 
lásd főkatalógus 75. oldal

Egy gyerek a 
saját- kezűleg
elkészített képével
az édesanya 
legszebb napjára!

Egy anyák napi versike

Anyukám, anyukám találd ki,
hogy az én kincsem ugyan ki,

ki más lenne, ha nem te,
ültess hát gyorsan az öledbe!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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