
ALAPANYAG
Műanyag tojás fehér - 6 cm
(Cikkszám 741501) lásd jobbra

Márványfesték - Easy Marble MARABU
(Cikkszám 2353.. kül. színekben) lásd jobbra

Nyárs - bambuszfa Ø 3 mm
(Cikkszám 16017) lásd jobbra

Nem túl nagy víztároló edény

TIPP
Gyünyörű márványhatások készülhetnek
műanyagon, üvegen, akrilüvegen, fán, 
papírmasén, papíron, kifújt tojáson, 
gyertyán, fémen, hungarocellen, stb.

MÁRVÁNYOZÁS

Egy
A Húsvét minden bizonnyal az egyik legszebb időszak az évben. A madarak ismét
csiripelnek, az első virágok élvezettel fordítják a fejüket a nap felé és a húsvéti
nyúl örömmel rejti el a szeretettel festett színes tojásait. 

1 Tűzzünk a műanyag tojás furatá-
ba egy fanyársat. A márványozás-
hoz töltsünk meg egy edényt nem
túl hideg vízzel. Ennek olyan mély-
nek kell lennie, hogy a tojásokat tel-
jesen el tudjuk benne meríteni.
Cseppentsünk az első festékből kb.
4 – 5 cseppet a víz felszínére. Most
cseppentsünk az így keletkezett,
zárt festékfelületre egymás után
mindegyik színből egyenként kb. 2 – 3
cseppet a közepébe, ideális 2 – 4
különböző szín. 2 Az így kialakult
színkarikákat alakítsuk egy fanyárs-
sal egy mintává, attól függően,
hogy mennyit húzunk, alakul ki egy
durvább vagy finomabb minta. A
gyors, gördülékeny munka nagyon
fontos, mivel minél frissebb a fes -

ték, annál szebb a kívánt eredmény.
3 Most mártsuk bele a feltűzött
tojást egy határozott mozdulattal a
színmintába, közben a festékréteg
a víz felszínéről a tojásra helyező -
dik. Mielőtt kihúzzuk a tojást a víz-
fürdőből, mindenképpen fújjunk rá a
vízfelületre. Így megakadályozzuk,
hogy a felesleges festék a készre
márványozott tojásra rárakódjon. A
merítési eljárást követően hagyjuk
a tojást megszáradni. Mielőtt a
következő tojást márványozzuk be
távolítsuk el a festéket a víz felszí-
néről egy konyhai törlővel vagy
újságpapírral. 4 A készre márványo -
zott tojásokat ezután tetszés szerint
díszíthetjük szalagokkal, fagyön-
gyökkel, stb. 

Kérjük vegye figyelembe, 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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