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Mozaik kereszt

1 A mozaikköveket a mozaik acryl
lakkal a fakeresztre ragasztani (pon-
tos munka végzéséhez egy ceruzá-
val és egy vonalzóval a kövek hely-
ét és a fugákat felrajzolni). Arra
nagyon kell figyelni, hogy a kereszt
szélére ne kerüljön ragasztó, vagy
rögtön le kell törölni. A mozaikkövet
és a ragasztót jól megszárítani. 2 A
fugákat a fugaanyaggal megtölteni
(a legjobb, ha egy spaklival visszük

fel) és egy nedves szivaccsal a
felesleges fugamasszát letörölni. 3
Ha a fugák már jól megszáradtak,
akkor egy fugába egy kis fúróval egy
kb. 2 mm-es nagyságú furatot a zsi-
nórnak fúrni. 4 Végül a zsinórt a
furatba befűzni és egy csomót
kötni.

Saját kezűleg készített keresztek első áldozásra és
konfirmálásra nagyon kedveltek. A mozaik techniká-
val megnyerő műalkotást készíthetünk.
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Fakereszt
Méret 10 x 5,5 cm, Lécszélesség: kb. 2 cm
(Cikkszám: 15402) lásd katalógus 66. old.

„Mini“ mozaik
Méret 5 x 5 cm, vastagság: 3 mm
(Cikkszám: 8360..) lásd alul

Mozaik – Acryl – ragasztó
(Cikkszám 8353) lásd katalógus 152. old.

Mozaik fugaanyag
(Cikkszám 8352) lásd katalógus 152. old.

Kerek bőrszíj
(Cikkszám: 7701..) lásd katalógus 411. old.

Lapos fakereszt
részletek lásd katalógus 66. old.

Méret: kb. 8 x 4,5 cm, lécszélesség: kb. 1,6 cm
15401 per db ....................................40,—

Méret: kb. 10 x 5,5 cm, lécszélesség: kb. 2 cm
15402 per db ....................................50,—

Méret: kb. 12 x 6,5 cm, lécszélesség: kb. 2,2 cm
15403 per db ....................................60,—

Ékszertartók mozíikmunkákhoz
Részletek lásd katalógus 149. old.

Nagy kereszt
Karikával, köztes gyűrű nélkül,
„mini” mozaikkerámiához
83652 per db ..................................410,—

„Mini“ mozaik négyzet
Részletek lásd katalógus 149. old.

üvegezett, 10 g/cs.,
Méret: 5 x 5 x 3 mm
Színek + számok:
fehér-01, elefántcsont-08, aranysárga-13,
vörösrézarany-28, klasszikus piros-30 bur-
gund-39, p.zöld-51, s.zöld-59, fénykék-61,
ultrakék-68, gesztenye-80, kevert színek-99
A színek számát kérjük megadni!

8360 .. kb. 90 db/cs. ........................360,—

Új szín

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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