
Fémfúvóka
(Cikkszám 6158) lásd főkatalógus 2012 / 13  198. oldal

Precíziós - barkácskés / szike
műanyag - alumínium
(Cikkszám 33041) lásd főkatalógus 2012 / 13  155. oldal

SZERSZÁMOK

ALAPANYAG

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
Vásárlói levél 2013-02
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TIPP
A porcelántányér és a díszítő granulátum 
teszi teljessé ezt a csodás barkácsmunkát.
Ideális ajándékba!

Porcelántányér - négyzet 
(Cikkszám 22178, 22179) lásd főkatalógus 2012 / 13  354. oldal

Díszítő granulátum
(Cikkszám 7840.. kül. színekben) lásd FK 2012 / 13  455. oldal
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1 Csavarozzuk rá a fúvókát enyhén

rányomva a fekete gyertyafestő he -

gyére. Helyezzük a mintát az átlát szó

viaszlap alá. A kontúrokat most prob -

lémamentesen áthúzhatjuk, mi vel a

jól átlátszik a viaszlapon. Hagy juk jól

megszáradni. 2 Most ké szítsük el a

motívumokat különböző színű gyer-

tyafestővel színesre. 3 A száradást

követően vágjuk ki barkácskéssel. 

4 Nyomjuk rá a mo tí vu mot a kezünk-

kel enyhe nyo más sal a gyertyára és

várjuk egy pillanatot. A kéz melegétől

elkezd tapadni. Ké szít sük el a füvet

és a virágszálat fes tékkel közvetlenül

a tubusból. 5 He lyezzük el az egyes

motívumokat (pl.: virágok) úgy, hogy

egy kis darab viaszlapot go lyóvá

gyúrunk és rányomjuk a motívumot.

Néhány részt, mint pl.: a nyuszifülek,

hagyjunk el állni, hogy egy vicces 3D-

hatást kapjunk. 

Húsvéti gyertyák nem a klasszikus értelemben, hanem friss, tavaszi színekben. 
A folyékony viaszbázisú festékek könnyen felvihetőek a felületre, valamint 
kedves húsvéti üdvözleteket is felírhatunk vele. 

GYERTYADÍSZÍTÉS

Vidám, színes 
Húsvéti gyertyák

PicTixx - Gyertyafestő

Egészen különleges egyéni kreációk a
megrajzolás, díszítés és színezés során
keletkeznek. A folyékony viaszalapú festéket
közvetlen a tollból visszük a felületre.

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, arany-18,
piros-30, zöld-50, v.zöld-51, 
kék-60, v.kék-61, ibolyakék-70, 
barna-80, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni! 
2337 .. 29 ml / Pen..............................570,—

Tömbgyertya - 80 x 50 mm 
(Cikkszám 8201.. narancs / agyag-24, fukszia-44) 
lásd főkatalógus 2012 / 13  189. oldal

Tömbgyertya - 100 x 50 mm 
(Cikkszám 8200.. rubinpiros / gránát-30) 
lásd főkatalógus 2012 / 13  189. oldal

Díszítő viaszlap
(Cikkszám 8015.. átlátszó-00) lásd FK 2012 / 13  193. oldal
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