
VIASZ

Átmásolni és kivágni: A motívu-
mokat a mintaívről, ha adott, lemá-
solni, durván kivágni, egy fotokar-
tondarabra ráragasztani vagy egyi-
dejűleg közvetlenül a fotokartonra
rárajzolni. Ezután a motívumot pon-
tosan ki kell vágni. Az így elkészült
sablont ráhelyezzük a viaszlapra

majd egy szikével körbevágjuk.
Filigrán motívumoknál egy tűvel kell
kikarcolni, hogy a motívumok pon-
tosabbak legyenek. 

A viaszmotívumok rögzítése: A
viaszlapmotívumokat kézmeleggel
rárakni a gyertyára. Ha túl hideg,

Áldozás, konfirmáció, születésnap, esküvő, keresztelő, húsvét és karácsony - 
a gyertyák az élet legfontosabb ünnepeihez egyszerűen hozzátartoznak. 

Gyertyakészítés

Színes
Fénytenger

akkor nem tapad rá a gyertyára és
ha túl meleg, akkor rátapad a kézre.
A viaszlap hátulján található
védőpapírt csak a kivágás után
távolítsuk el. A keskeny viaszlapo-
kat mindenekelőtt párosan távolít-
suk el és ezután elosztani egyen-
ként zsinórokra nehogy kinyúljon. 
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Gyertyák
egyházi alkalmakra

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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SZERSZÁMOK
Olló 
lásd főkatalógus 130 - 131. oldal

Szike
(Cikkszám 33041) lásd főkatalógus 132. oldal

Vágóalátét
(Cikkszám 3951) lásd főkatalógus 126. oldal

Alumínium vonalzó
(Cikkszám 3698) lásd főkatalógus 114. oldal

Kereszt és nap (balra) Mindenek-
előtt a piros keresztet és a sárga kört
kivágni és a kép szerint a gyertyára
ráhelyezni. A körből kiindulva a
függőleges és vízszintes oszlopot
középen aranycsíkkal kihangsúly-
ozni. A körre egy spirált rakni és
körülötte 3,5 cm hosszú sugarakat
készíteni díszítőlapokból. 

Kereszt és sebhely (jobbra) Egy
antik magasfényű viaszlapból a
keresztet és egy 2 mm széles csí-
kot kivágni. A keresztet a gyertyán
elhelyezni. A viaszlapból az Alfa és
Omega betűket 2 cm magasra hely-
ezni. A piros és a sárga viaszlapot
egymásra helyezni és Ø 1cm-es
tekerccsé feltekerni (a viaszlapok
mindig szobahőmérsékletűek le-
gyenek). Öt darab kb. 2 mm vastag
szeleteket levágni és sebhelyként a
keresztre rögzíteni. 

ALAPANYAG
Gyertya
lásd főkatalógus 163 - 164. oldal

Díszítő viaszlapok
lásd főkatalógus 166 - 167. oldal

Díszítő viaszcsíkok
lásd főkatalógus 167. oldal

Átlátszó papír
(Cikkszám 2012) lásd főkatalógus 215. oldal

TIPP
Különösen büszkék a gyerekek az ered-
ményre, ha a gyertyát maguk öntötték. 
A főkatalógusunk 168 - 172. oldalain talál
viaszpasztillát, különböző gyertyaöntőformát,
kanócot stb. 

Életfa (középső) Két 8 cm hosszú
díszítő viaszlapot egymás mellé
helyezni függőlegesen a gyertya
közepére. Ettől jobbra és balra két-
két 12 cm hosszú csíkot rárakni
törzsnek és gyökérnek az alsó felé-
re, felülre pedig ágakká továbbvin-
ni. A kört a napnak kivágni és jobb
oldalra ráhelyezni. A leveleket
kivágni és a kép szerint rárakni. Egy
2 mm széles, piros lapot kivágni és
ezekkel az Alfa és Omega betűket 2
cm magasra ráhelyezni. 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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