
Mivel a réz könnyen megmunkálható, már az emberiség 
legrégebbi kultúrái is használták. Egy nem mindennapi 
kézművesség nagyszerű anyaggal és gyönyörű hatásokkal.

Keleti kultúra megjelenítése 
1 Rögzítsd a mintát / motívumot a 
rézfóliára egy ragasztócsíkkal. 2 A 
domborításhoz használj puha fe-
lületet (pl. újságpapírt vagy fi lcet). 
A dombornyomó eszközzel vidd át 
a motívumvonalakat (kontúrokat) 
a fóliára. Vedd le a sablont, és kö-
vesd a vonalakat úgy, hogy azok a 
hátoldalon folyamatosan kiálljanak. 
Most készíts íveket a domborító-
val. A kiemelkedő területek kialakí-
tásához fordítsd meg a fóliát, és 
hátulról egyenletesen nyomd meg a 
megfelelő területeket. 3 A patinázás-
hoz (színezéshez) zsírtalanítsd a 
rézlemezt acetonnal / féktisztítóval 
(jól szellőztess ki), majd keverd öss-
ze a kénmájat a mellékelt utasítás 
szerint. Vidd fel az oldatot ecset-
tel, kihagyva azokat a területeket, 
amelyeknek világosnak kell marad-
niuk. Egy másik lehetőség, hogy az 
egész festményt kénmájjal patináz-
zuk, majd acélgyapottal dolgozunk 

RÉGIMÓDI KÉZMŰVESSÉG - RÉZLEMEZ BÉLYEGZÉS ÉS HAJTÁS

Nemes alapanyagból

TIPP
A dombornyomó szerszám helyett élezetlen 
fapálcikák vagy hasonló eszközök is használ-
hatók. Tartsd be a kénmáj tájékoztatójában 
található biztonsági előírásokat.

ott, ahol a patinázás nem kívánatos. 
Ez nagyszerű mélységhatásokat 
eredményez. 4 A felület színének 
megőrzése érdekében fényezd ki 
autóviasszal vagy lakkozd le átláts-
zó lakkal. Ragaszd a képet egy fa-
deszkára, és rögzítsd a képfelakas-
ztókat.

A tál formálása
1 A kerek tálhoz vágj ki egy 10 cm-
es kört lemezvágó ollóval; a szög-
letes tálhoz a rézlemez eredeti 
méretben is maradhat. Az éles vá-
gott éleket csiszolópapírral vagy 
lapos reszelővel csiszold le. 2 Egy 
ütőtömbbel és egy ütőkalapáccsal 
formázz egy tálat. Ehhez helyezd 
a rézlemezt a vályúba, és üsd meg 
nem túl erősen a vésőkalapáccsal. A 
kalapácsütéseket szorosan egymás 
mellett, spirálisan, belülről kifelé 
haladva végezd. 3 A négyzetes tál 
széleit lapos kalapáccsal egyenes-
re kopogtasd ki.

ÉPÍTŐC SOMAGOK

 Rézkép - készlet 
5. osztálytól
Tartalom:
• 1 kemény rostlap 280 x 180 mm
• 1 vörösrézfólia  300 x 200 x 0,1 mm
• 1 képakasztó
• motívum javaslatok
 10 11 12  per  db  ..............................  1.840,— 

ALAPANYAG

Keleti kép
 Valódi rézlemez / 
dombornyomófólia - 0,1 mm 
Vastagság: 0,1 mm
Méret: 200 x 300 mm
 10 11 09  per  db  ..............................  1.060,—  
  10   db -tól ..........................  1.010,— 

Tálak
 Rézlemez - 0,6 mm 
Vastagság: 0,6 mm
Méret: 100 x 100 mm
 10 11 10  per  db  ..............................  1.075,— 

 Kálium poliszulfi d / 
kénmáj 
Réz (lemez és fólia) 
patinálásához.
 10 11 14  25 g/ cs.  ............................  3.590,— 

 Lyuk - lemezvágó 
olló / fi guraolló 
jobbos - STUBAI 
Hossz: 250 mm
 20 02 79  per  db  ............................  10.395,— 

 Tőke - 4-féle 

Méret: kb. 300 x 137 x 38 mm
Mélyedések: Ø kb. 30, 55, 75 és 100 mm
 20 02 61  per  db  ..............................  5.180,— 

Kalapács
(cikkszám 200252, 200263) 

Domborító eszköz
(cikkszám 402371, 402372, 402373)

Acélgyapjú - SCHULLER közepes 1
(cikkszám 200949)

Kraft ragasztó zselé - UHU
(cikkszám 400367)

Lakkspray-színtelen, matt színtelen
(cikkszám 50129400)

Képakasztó / ragasztófül-papír
(cikkszám 400295, 400294)

Barkácsfi lc- 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG
(cikkszám 301116.. kül. színekben)

Iskolai ecsetkészlet - WINKLER
(cikkszám 200033)

Aceton vagy féktisztító, esetleg autó-
viasz, lapos reszelő vagy csiszolópapír.

 Az alapanya-
gokhoz

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
a 2012-as tavaszi magazinból 

https://www.winklerschulbedarf.com/hu/Items/Search?Keyword=BTFJ2012Kupfer
https://www.winklerschulbedarf.com/hu
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/cms/basteltipps


Sablon 1:1

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
a 2012-as tavaszi magazinból 


