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Elajándékozni vagy megtartani – Nehéz döntés ennél 
a gyönyörű Téli erdő mintás gyertyánál. Gyertyafestővel 
és sablonnal tudjuk elkészíteni. A krémesen, lágy festék
folyékony viaszbázisú. 

1 Húzzuk le az öntapadó sablonmo-
tívumot a fóliáról, helyezzük rá a
gyertyára és nyomkodjuk rá jól.
Tegyünk egy kis festéket a gyertya-
festő tubusból egy darab papírra,
vegyük fel a festőszivaccsal és tup-
foljuk rá a kiválasztott motívumra. A
sablont azonnal vegyük le óvatosan
ismét, tisztítsuk meg vízzel és tup-
foljuk meg szárazra egy pamut-
kendővel. 2 Ha több különböző
sablonmotívumot hordunk fel egy-

másra, az első felhordás után hagy-
juk kb. 20 percig száradni. Ezután
helyezzünk rá egy sablont, tupfoljuk
meg, húzzuk le és tisztítsuk meg.
Hagyjuk a festéket megszáradni.
Ismételjük meg ezt az eljárást a
különböző motívumokkal tetszés
szerint. Ha a gyertyát a fent látható
kép alapján szeretnénk elkészíteni,
akkor először a csillagos égbolt,
aztán a fenyőfa és végül a rénszar-
vas motívumát vigyük fel a felületre.

3 A két nagyobbik gyertyánál a
hóhoz a fehér festéket közvetlenül
a gyertyafestő tubusból hordjuk fel
az alsó gyertyaperemre. 4 A kiseb-
bik gyertyára tupfoljunk hópelyhe-
ket. A feliratot írjuk a kanóc alá,
melyhez használjunk fémfúvókát.
Ezt csak egyszerűen csavarjuk rá a
gyertyafestő tubusra. A rénszarvas-
nak festhetünk egy piros színű sza-
lagot is a nyakára. 

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

Festőszivacs
(Cikkszám 2359) lásd főkatalógus 2012 / 13  364. oldal

TIPP
A sablont mindig tiszta vízzel tisztítsuk meg,
tupfoljuk szárazra szöszmentes pamutkendő -
vel és őrizzük meg a tartófólián kisimítva.
További termékeket a gyertyakészítéshez a
2012 / 13-as főkatalógusunkban talál a 193.
oldaltól.

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 2012-11
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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,—

Festősablon öntapadó - 
Téli erdő

Öntapadó, sab-
lonozáshoz 
Window Style 
festékkel, gyer-
tyafestővel, akril- 
textil-, porcelán-
festékkel, stb. 
Kiválóan alkalmas fa, terrakotta, papírmasé,
papír, üveg, porcelán, csempe, tükör, textil,
fém felületen, valamint gyertyán. A sablon
újra felhasználható.

Motívumméret: kb. 6 – 25 cm
Mennyiség: 5 kül. motívum

22016 per db ................................3.050,—

Tömbgyertyák
(Cikkszám 820408, 820808, 820608) 
lásd főkatalógus 2012 / 13  189 – 190. oldal

GYERTYAKÉSZÍTÉS

Karácsonyi 
Gyertya-
varázslat


