
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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Váráslói levél 2014-03

Kereszt Window Color-ral
1 Készítsük el a motívumfelület kon-
túrjait és a választóvonalait arany
színű kontúrfestékkel, ezután hagy-
juk 1–2 órát száradni. 2 Színezzük
ki a felületet különböző színű Win -
dow Color festékkel. Közben az azo-
nos színek ne legyenek egymás
mel lett. A festéket közvetlenül a tu -
busból vigyük fel sűrűn a felületre és
hagyjuk 24 órát megszáradni. 
Kereszt mozaikkövekből
1 Kenjük fel a ragasztót az üvegre. 2
Vegyük fel a mozaikköveket csipesz-
szel és nyomjuk rá enyhén, majd
hagy juk a motívumot megszáradni. 

Különösen egyszerű az elkészítés egy kétol-
dalú ragasztószalaggal: Ragasszuk a szala-
gok kereszt alakban az üvegre, húzzuk le a
fóliát és helyezzük el rajta a mozaikköveket. 

Kétoldalú ragasztószalag - 
átlátszó

Szélesség: kb. 10 mm
Hossz: kb. 18 m

300883 18 m/ tekercs...................1.080,—

TIPP MOZAIKHOZ

Üveg - Platina

Robusztus üveg, Cordon-szájjal 
parafadugóval, tetszés szerint 
tölthető: levekkel, alkohollal, 
növényi olajjal, ecettel és más 
egyedileg készített finomságokkal. 

Űrtartalom: kb. 40 ml
Méret: Ø kb. 3 cm
Magasság: kb. 16,5 cm

500238 per db ................................280,—

Címke - ABC nagybetűk

Írásmagasság: kb. 0,8 cm
Mennyiség: 258 címke 

400988 arany, per ív ......................170,—

Cimke - Számok 0 – 9

Írásmagasság: kb. 0,8 cm
Mennyiség: 266 címke 

400990 arany, per ív ......................170,—

Chiffonszalag drótperem nélkül - 3 mm
(Cikkszám 602464.. kül. színekben) lásd FK 2013 / 14 479. old.

Maradék karton és papír
Szivárványhalak
Ékszercímke - szivárványhal
(Cikkszám 401623) lásd TK 2014  50. oldal

Porcelain Painter - MARABU 3–4 mm
(Cikkszám 501293.. égszínkék-62, encián-65, éjkék-68) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  368. oldal

Kereszt Window Color-ral
Window Color fun & fancy - MARABU
(Cikkszám 501301.. sárga-10, narancs-20, v.zöld-51, 
Arktisz-62, azúrkék-65) lásd főkatalógus 2013 / 14  376. oldal

Window Color fun & fancy kontúrfesték - MARABU
(Cikkszám 501302.. arany-18) lásd FK 2013 / 14  376. oldal

Kereszt mozaikkövekből
Műgyanta - mozaik mini
(Cikkszám 301321) lásd főkatalógus 2013 / 14  225. oldal

Mozaikragasztó műanyag kövekhez
(Cikkszám 300878) lásd főkatalógus 2013 / 14  225. oldal

Csipesz - 11,5 cm
(Cikkszám 200692) lásd főkatalógus 2013 / 14  221. oldal

ALAPANYAG

Az üveget az elkészítés előtt mos-
suk el alaposan tisztítószerrel és szi-
vaccsal. A felirathoz betű- és szám -
címkéket használjunk. A név táblát
készítsük el kartonból, papírból vagy
hullámpapírból és kössük rá az üve-
gre egy chiffonszalaggal. 

Szivárványhalak 
1 Rajzoljunk fel a Porcelain Painter
filctollakkal hullámokat különböző
kék árnyalatokban. Hagyjuk jól meg -
száradni a festéket. 2 Húzzuk le a
címkéket a fóliáról és ragasszuk fel a
felületre. 

Az egyszerű, színes elkészítés a gyerekeket különösen 
jól szórakoztatja és így ezek az üvegcsék különleges 
emlékdarabokká válnak. 

BARKÁCSOLÁS ELSŐÁLDOZÁSRA & KONFIRMÁCIÓRA

Modern ötletek 
szenteltvizes üveghez 


