
SZERSZÁMOK

Ecset
lásd főkatalógus 155-158. oldal

Műanyag - keverőpaletta
(Cikkszám 28647) lásd főkatalógus 362. oldal

LED - Teamécses
(Cikkszám 40963) lásd főkatalógus 189. oldal

ALAPANYAG

1 Tegyünk a kiválasztott festékből egy

kicsit a festőpalettára, a lapos ecsettel

vegyünk fel egy kicsit és fes sünk le

vele egy tetszés szerinti leve let. A fes -

tékfelvitel ne legyen túl vastag, mert

elnyomja a színt és a levél külseje

nem lesz eléggé felismerhető. Több -

féle színt is összekeverhetünk a levé-

len egymással. Egyszerűen próbáljuk

ki, mely színeket lehet még összeke-

verni. A színek keveré se a levélen

további hatásokat eredményezhet. 

2 Fogjuk meg a frissen festett levelet,

a festett felével helyezzük rá a zacskó-

ra és nyomjuk rá jó erősen. Ne töröl-

jünk rá, különben elő fordulhat, hogy a

festéket is eltöröl jük. 3 Húzzuk le óva-

tosan ismét a levelet. A levelet tisztít-

suk meg óvatosan vízzel a következő

festékfelvitelhez és töröljük szárazra

egy kony hai törlővel. 4 Vegyünk fel

egy vékony ecsettel némi sötét festé-

ket és raj zol junk a kis leveleknek egy

ágat. 5 Most hagyjuk jól megszáradni

a lenyomatokat majd helyezzük a

teamécseseket a zacskókba. Kész!

Az ősz a leveleket az utcán táncoltatja. Összegyűjtjük őket és barkácsfestékkel 
színes mécseseket készítünk a sötét őszi estékre. A használatkész vízbázisú festék
a gyermekeknek 3 éves kortól alkalmas - ideális az első festési kísérletekhez az
óvodában vagy a szülőkkel otthon. Jó szórakozást kívánunk a barkácsoláshoz! 

Ujjfesték - MUCKI
(Cikkszám 2204.. kül. színekben) lásd főkatalógus 331. oldal

Lámpástasak Luminaria Uni
(Cikkszám 21722) lásd főkatalógus 297. oldal

Frissen gyűjtött levelek

FESTÉS MUCKI BARKÁCSFESTÉKKEL

Őszies
mécsesek

INFO
� A festéket a szövetből jól 

kimoshatjuk 30 °C-on.3 5

1 2

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhatnak. A jelenlegi kínálatun-

kat megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
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