
Selyemfestés - olyan egyszerű, mint a Window Color! Hordjuk 
fel a kontúrfestéket - fessük ki - kész. Készítsünk mandalákat 
fényáteresztő színekben harmóniához és életörömhöz.

Mandala templomi kép
(lásd jobbra lent)
1 Nagyítsuk fel a mintát az ablak-
kép méretére vagy használjunk 
saját motívumot. Helyezzük rá a 
selyem ablakképet és húzzuk ki a 
kontúrokat fekete kontúrfestékkel. 
A festéket felhordhatjuk közvetlenül 
a tubusból. A határvonalak sűrűk 
legyenek, hogy ne tudjon festék át-
folyni rajta. Hagyjuk kb. 1 órán át 
száradni. 2 Most színezzük ki a fe-
lületet selyemfestékkel és hagyjuk 
megszáradni. 3 Ha az ablakképet 
nem mossuk ki, akkor a festék rög-
zítése felesleges. 

TIPP

Mandala spirál / boltív
(lásd fent)
Készítsük el a motívumot a jobbra 
az 1. és 2. pontban leírtak szerint. 
Itt használjuk mindenekelőtt a szín-
telen kontúrszert. 3 Vasaljuk ki a 
kész ablakképet két kendő között kb. 
3 percig, hogy rögzítsük a festéket. 
4 Most távolítsuk el a kontúrszert 
vízzel, így csak egy fehér vonal ma-
rad vissza. 

Selyem ablakkép - Pongé 5
Közkedvelt terem- és ablakdísz, ideális aján-
dékötlet anyák napjára, stb.
Alapany.: 100 % tiszta selyem
Minőség: Pongé 5, 22 g / m²
Szín: nyers fehér

Kör

Méret: Ø kb. 15 cm
500114 per db ................................. 560,—
Méret: Ø kb. 20 cm
500115 per db ................................. 780,—
Méret: Ø kb. 25 cm
500116 per db ................................. 990,—

Boltív

Méret: 15 x 20 cm
500117 per db .............................. 1.120,—

Kontúranyag - JAVANA
Használatrakész kontúranyag vékony fuvóká-
val az azonali használathoz.

Szín: színtelen 
500121 20 ml/tubus ........................ 770,—

Szín: fekete
500123 20 ml/tubus ........................ 820,—

Selyemfesték - JAVANA
(Cikkszám 501420.., 501428.. kül. színek)

Aquarell ecset - Studio Nr. 4 (2 mm)
(Cikkszám 200018)

SELYEMFESTÉS

Mandala 
ablakképek

Rendeljünk hozzá ragasztó-
pontokat a rögzítéshez:
Multi Glue drops
Méret: Ø kb. 4 mm
 401014  110 db/ cs.  ...........................  590,— 

Kérjük vegye  fi gyelembe, 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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