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Gyertya nappal,
kehellyel és hallal

1 Háttérnek a viaszlapokból 3
négyszöget vágunk ki: egy vöröset
(4x3,5 cm), egy narancssárgát
(4,5x4,5 cm) és egy pirosat (5x3
cm). A négyszögeket a kép alapján
a gyertyára rárakni. 2 A halat, a
kelyhet, a nap belső körét és a
szőlőlevelet a színes viaszlapokra
rajzolni és kivágni (egy tűvel) és a
négyszögeket rögzíteni. 3 Az
almazöld viaszlapból kb. 30 goly-
ócskát (4 mm) formázni és egy
szőlő formájában a gyertyán rögzí-
teni. 4 Az arany csíkból egy spirált
formálni, amelyet a nap belsejébe
rakunk. Végül 8 2-3 cm-es sugara-
kat vágunk le egy arany viaszlapról,
és ezeket a nap köré illesszük. A
hal köré is hullámokat illesztünk.

Jelképgyertya:
Isten gyermekei vagyunk

1 A gyerekek ruhadarabjait a kivá-
lasztott viaszlapokra rajzolni, kivág-

ni és a gyertyán rögzíteni. 2 Egy
ezüst csíkból a gyerekek fejét, haját
és testrészeit az ábra alapján meg-
formázni és a gyertyára rögzíteni. 3
A szivárványnak egy piros,
narancssárga és sárga viaszlapból
0,5 cm-es szélességű és 19 cm
hosszú csíkokat kivágni és a gyer-
tyára helyezni. 4 A fehér viaszlapra
egy galambot rajzolunk, kivágjuk és
a szivárványba nyomjuk.

Minden első áldozáshoz és
konfirmációhoz tartozik egy
gyertya, amit gyakran a
szülők és keresztszülők sze-
retetteljesen és személyesen
készítenek el. A gyertyát az
ünnepség alatt meggyújtjuk
és a későbbiekben is emlé-
keztet erre a különleges
napra.

ALAPANYAG
Gyertya nappal, kehellyel és hallal
Tömbgyertya
(Cikkszám 820601, fehér) Méret: 150 x 60 mm
lásd katalógus 433. old.

Díszítő viaszlapok
(Cikkszám 8015..) sárga-10, piros-30, sötétvörös-39
zöld-50, almazöld-53
lásd katalógus 435-437. old.

Díszítő viaszlap antik magasfényű arany színben
(Cikkszám 801517) lásd katalógus 436. old.

Bombírozott díszítő viaszcsík arany színben
(Cikkszám 803018) lásd katalógus 436. old.

Díszítő viaszbetűk arany színben
(Cikkszám: 80411, 80412, 80413) lásd katalógus 437. old.

Jelképgyertya: Isten gyermekei vagyunk
Tömbgyertya
(Cikszám:820608, elefántcsont) Méret: 150 x 60 mm
lásd katalógus 433. old.

Díszítő viaszlapok
(Cikkszám 8015..) sárga-10, piros-30, sötétvörös-39
zöld-50, almazöld-53, lásd katalógus 435-437. old.

Bombírozott díszítő viaszcsík ezüst színben
(Cikkszám 803092) lásd katalógus 436. old.
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Díszítő viaszlapok

Egyedi színek, lapméret: 20 x 10 cm
Színek + számok:
átlátszó-00, fehér-01, natűrsárga-03, sárga-10,
arany-18, narancs-20, bőr-23, piros-30,
borvörös-32, sötétvörös-39, rózsa-40, zöld-
50, zöldalma-53, olívazöld-55, sötétzöld-59,
középkék-60, viágoskék-61, tengerészkék-
67, orgona-72, lila-74,
sötétbarna-89, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
8015 .. per db.....................................150,—

10 db/szín-től ........................120,—
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Gyertyakészítés
egyházi alkalmakra
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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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