
MÁRVÁNYOZOTT KARÁCSONYI GÖMBÖK

Marabu-easy marble
A festéket a használat előtt mindig jól
rázzuk fel. Tartsuk az üveget a cse-
pegtetéskor 1 - 2 cm-re a vízfelülettől
és egy kicsit ferdén, ne függőlege-
sen. Így csepeg a legjobban ki a fes -
ték. A márványfesték 15 perc után
teljesen száraz. A merítős márványo-
záshoz különösen kisebb tárgyak
alkalmasak, mint a gyertyák vagy
más tárgyak hungarocellből, fából,
üvegből, fémből, akrilból vagy más
anyagból amelyek tizták, zsírmente-
sen és szárazak. 

Elengedhetetlen kelléke a márványo-
zásnak egy edény, mint egy nagy

joghurtostál (ügyeljünk az átmérőre
és az edény mélységére), és egy
pálca a festék elhúzásához. A fából
készült sasliknyársak ehhez ideáli-
sak. A márványozáshoz hideg, veze-
tékes vizet használjunk. 

1 Töltsük meg az edényt vízzel és cse-
pegtessük rá a festékeket. 2 Húz zunk
most tetszés szerinti mintákat bele
fapálcával. Minden festékbe történő
bemártáshoz új pálcát használjunk. 
3 Merítsük bele a fapálcára rögzített
tárgyat lassan, hogy a festék rá tudjon
feküdni a tárgyra. 4 A tárgyat gyorsan
húzzuk ki és állítsuk fel száradni.

Marabu-easy marble festékkel
a márványozás könnyedén
működik. Gyönyörű karácsonyi
gömbök modern padlizsán
színben egyszerűen készíthető
festékbe történő bemártással
és rácsepegtetéssel. Mind -
egyik gömb egy különlege s -
ség, ahol sohasem lehet 
tudni, hogyan fog kinézni. 

TIPP
� 3-4 féle színárnyalat használatakor min-

degyik színből 2-4 cseppet használjunk. 

� A márványozásnál ritkábban dolgozzunk, 
mivel a festék rövid időn belül színes 
filmet képez és nem lehet már mintát 
húzni bele. 

� Fújjuk félre a festéket, mielőtt a tárgyat 
a vízből kihúzzuk. 

� A márványozás után a felesleges festéket 
egy papírlap élével húzzuk le a víz 
felületéről. 

ALAPANYAG
Bambusznyárs
(Cikkszám 16016) lásd főkatalógus 83. oldal

Márványfesték - MARABU
(Cikkszám 2353.. különböző színekben) lásd FK 336. oldal

Karácsonyfadísz - műanyag Ø 6 és 8 cm
(Cikkszám 7864.. és 7865.. ezüst-92) lásd FK 232. oldal

Merítőedény (Joghurtostál), vezetékes víz

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.
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