
Tárgyakat, mint pl.: tálca, asztallap,
for  gács doboz, csempe, kép- és tükör -
keret, papírmaché doboz, számlap,
stb. nagyon egyszerűen elkészíthe-
tünk. Az egyszerű használata miatt ez
a tech nika kisgyerekeknek és terá-
piás fog lalkozáson résztvevőknek
egyaránt alkalmas.

PONTRÓL PONTRA A MOZAIKHOZ

Mozaikcolour

Elkészítési leírás:

1 A fugamédium felviteléhez a felület-
nek száraznak, tisztának és zsírmen-
tesnek kell lennie. A nedvszívó hátte-
ret színben hozzáillő akrilfestékkel ala -
poz zuk le, mivel a háttérfesték a kes-
keny átlátszó "mozaikfugán" átlátszik.
2 A fugamédiumot 1 - 2 mm vastag -

Élje át egy teljesen új elkészítési 
technika varázsát. Pontról pontra a
háttérre helyezzük és így egy nagy-
szerű kép áll össze, amely összeha-
sonlíthatóan, egy varázslatos mozaik -
nak néz ki. A munkaeszközök könnyen
tisztíthatóak vízzel, a festékek káros
anyagoktól mentesek és a száradás
után vízállóak.

ságban kenjük fel egy puha ecsettel
vagy fapálcikával. Szétfolyik és egy
egyenletes bevo natot képez, ami az
egyedülálló mozaikkép elkészítését
leegysze rűsíti. A médiumot majd -
nem minden alapon használhatjuk,
mint papír, karton, fa, üveg, kerá-
mia, porcelán, csempe, fém, gipsz,
lakkozott tár gyak, hungarocell és
kemény műanyag. 3 Ezután kezdő -
dik a képkészítés Mozaik-colour-ral.
Az egyes festékpontok magától szét-
folynak és a mellette felvitt ponttól
függően különböző geometriai szer-
kezeteket alkotnak. A festékpontnak
az átmérője attól függ, hogy hogy
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mennyi festéket nyomtunk ki az
üvegből a fúvókán keresztül. A mére-
te ne legyen 4 - 5 mm-nél nagyobb.
Fontos: A mozaikfestéket mindig a
még nedves fugamédiumra felvinni!
4 Úgy, mint a többi festési techniká-
nál is, itt is vannak szabályok. A
kisebb és nagyobb festékpontok
ügyes egymás mellé sorolása hatá-
rozza meg a felület dekorációját.
Ezért nem lehetnek a pontok túl na -
gyok. A nagy felületű képrészeket sok
kis pontból tudunk elkészíteni, ame-
lyeket egymástól halvány fugavonal
választ el. A túl széles fugákat utólag
kisebb pontok kitöltésével szűkít-

hetjük. 5A fugamédium az elején még
tejszerű, de a száradás után átlát szó -
vá válik. Ezért nagyon fontos, hogy
az alapozást vagy a már kész hát-
térszínt figyelembe vegyük a kép
külső optikájánál. A fugák egy sike-
res határt képeznek a matt "mozaik -
kövekhez" és le nyűgöző felületi
hatásuk van. 6 A fugamédiumnak és
a mozaik-colour-nak 6 - 8 óra szára-
dási időre van szüksége, amely függ a
réteg vastagságától és a környezeti
hőmérséklettől. A munkaeszközök
könnyen tisztíthatóak vízzel, a festé-
kek káros anyagoktól mentesek és a
felület a száradás után vízálló.
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