
1 Kezdetben a felületet takarjuk le

papírral vagy fóliával. Helyezzük rá

a kötényt terv szerint és fessük fel a

sárga színű ujjfestékkel a virág kö -

zéppontját. 2 Keverjünk a még ned-

ves festékbe egy kis pirosat, hogy

narancs szín keletkezzen. Tupfol -

junk rá piros vagy sárga pontokat. 

3 Ezután piros vagy sárga színnel

fessünk virágszirmokat, a széleket

tetszés szerint satírozhatjuk. A zseb

peremét fessük le felváltva piros és

sárga pöttyökkel. Középre írjuk rá

még a nevet és készen is van a sze -

mélyes kötény. A száradás után rög -

zítsük a festéket kifordított vasalással

(5 perc pamut beállítással). A kötény

ezt követően mosásálló 40 °C-ig.
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TIPP
Minden textíliát mossunk ki a festés előtt,
hogy megtisztítsuk az appreturtól és így a
szín ideális tartósságát elérjük. 

A finomabb részletekhez a festéket ecsettel
is felvihetjük a felületre. 

Az ujjfesték kellemetlen kesernyés össze-
tevőt is tartalmaz és ezáltal alkalmas a 
kicsi gyerekek veszélytelen festéséhez. 

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
Tavaszi katalógus 2012

Szövetfestés a legkisebbekkel - nagyon egyszerűen. Ezt a textilfestéket az ujjunkkal vagy az
egész tenyerünkkel kell felvinni a felületre, egyszerűen belemártani a festékbe és festeni.

FESTÉSI ÉLMÉNY A TEXTIL UJJFESTÉKEKKEL

Ujjpecsét a kicsiknek

További pamuttermékeket a főkatalógusunk
2011 / 2012  391. oldalától talál.

Sokoldalú papír
(Cikkszám 2244) lásd főkatalógus 2011 / 12  251. oldal

Takaróponyva / fólia
(Cikkszám 22442) lásd főkatalógus 2011 / 12  402. oldal

SZERSZÁMOK

Kötény, kb. 60 x 90 cm

Fehér kötény, 
tiszta, erős 
pamutból, zsebbel. 
Tiszta pamutból 
(135 g / m2), 
minta nélkül.

6175 per db ....................................590,—
10 db-tól ................................560,—

Ujjfesték textil - MUCKI

Pasztőz textil ujjfesték, víz-
bázisú, ujj-, kéz- vagy ecsettel 
való festéshez. Pamuthoz vagy 
kevert szövethez 20 %-os mű-
szálrésszel, világos és sötét 
textíliák alkotásához. A gyermekbarát 
recept megfelel az európai biztonsági 
játékelőírásoknak (E71)

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, piros-30, 
zöld-50, kék-60, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2315 .. 150 ml / doboz.....................1.010,—


