
TIPP
A pecsétpárna nedvesítésétől függően több
kevesebb nyomással dolgozzunk. 

A gyertya elgurulása érdekében rögzítsük
mindkét oldalon faléccel, vonalzóval, vagy
hasonlóval.
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SZERSZÁMOK
Hajszárító

GYERTYAKÉSZÍTÉS

Lágyan olvadó
Hihetetlen! Ezek a kis műalkotások hajszárítóval, 
pecsétnyomóval és selyempapírral készülnek.

távolságot és a hő fokozatát. Hagy -

juk a gyertyát kihűlni. 

Gyertya „Schutzengel“ 
Dörzsöljük fel a varázsport közvetle-

nül az ujjunkkal a gyertyára. He lyez -

zük rá a viaszcsíkot, mégegyszer

melegítsük fel egy kicsit hajszárító-

val és nyomjuk laposra. Ezzel egyi-

dejűleg a púdert is rögzítjük.

Gyertya „Ganz viel Glück“
Tépjünk le a díszítő viaszlapról apró

darabokat, formáljunk golyókat és

kézmeleggel nyomjuk rá egysze-

rűen a gyertyára. 

1 A pecsétnyomót itassuk át pecsét-

párnába, nyomjuk rá a selyempapír

sima oldalára és hagyjuk egy kicsit

megszáradni. A motívum nem sza-

bad, hogy szétfollyon a selyempapí-

ron. Most vágjuk vagy tépjük ki a

képet (az egyenetlen élek csodás

hatásokat eredményeznek esetl.

színpúder betupfolásával). 2 He -

lyez zük a nyomtatott selyempapírt a

gyertyára, tartsuk meg és melegít-

sük rá hajszárítóval. Néhány má -

sod perc után, amint a legfelső vi -

aszréteg felmelegedett, megtartja

önmagát a selyempapír. A hólyago-

sodás elkerülése miatt bentről kife-

lé dolgozzunk. Az eljárás befejező -

dik, amint a teljes papírt át nem

nedvesítettük viasszal. A hajszárító

fajtájától függően variálhatjuk a

ALAPANYAG
Pecsétpárna - 
STANGER

Praktikus fém-
dobozban, átitatva 
Stanger bélyegzőfestékkel.

Méret: kb. 7 x 11 cm

Színek + számok:
piros-30, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70, 
fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
401547 .. per db ................................460,—

Fa pecsétnyomó

Fa pecsétnyomó, pecsétfelület szürke 
természetes kaucsukból. 

Ganz viel Glück

Motívum: kb. 6x6 cm
400949 per db..............................3.140,—

Dein Schutzengel

Motívum: kb. 6x8 cm
400945 per db..............................3.140,—

Selyempapír
(Cikkszám 401515.. fehér-01) lásd FK 2013 / 14  284. oldal

Gyertya „Schutzengel“
Tömbgyertya - 150x60 mm
(Cikkszám 301184.. fehér / Snow-01) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  198. oldal

Encaustic - varázspor
(Cikkszám 501408.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  201. oldal

Viaszcsík - bombírozott 2 mm
(Cikkszám 301169.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  202. oldal

Poháralátét - kerek - Ø 10 cm
(Cikkszám 501231) lásd főkatalógus 2013 / 14  471. oldal

Gyertya „Ganz viel Glück“
Tömbgyertya - 100x70 mm 
(Cikkszám 301181.. fehér / Snow-01) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  197. oldal

Díszítő viaszlap
(Cikkszám 301161.. piros-30) lásd FK 2013 / 14  201. oldal

Poháralátét - Ø 11 cm
(Cikkszám 501527) lásd főkatalógus 2013 / 14  471. oldal

Díszítő granulátum
(Cikkszám 602495.. piros-30) lásd FK 2013 / 14  472. oldal

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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