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A rögzítés után a festék fényhű és mosásálló
(kifordítva 40 fokig).

TIPP

SZERSZÁMOK
Akrilecset készlet - HOBBYSTAR
(Cikkszám 200654) lásd főkatalógus 2013 / 14  164. oldal

Karton vagy műanyag
Esetleg hajszárító 

ALAPANYAG

PÓLÓ KÉSZÍTÉSE RUHAFESTÉKKEL

Neonszínű pólómóka
Nevessünk versenyt a napocskával! A neonszínek és a csillogó filctollak
garantálják a jó hangulatot és egyedivé teszik ezt a pólót. 

Mossuk ki a pólót a festés előtt
öblítő nélkül, hogy eltávolítsuk az
apretúrát. Így a szövetek optimáli-
san fel tudják venni a festéket.
1 Toljuk be a száradás után a mintát
a pólóba és rajzoljuk át szublimáló-
ceruzával. A vonalak eltűnnek egy
idő után önmaguktól. 2 Toljunk be
karton vagy műanyag lapot a póló-

ba, hogy megakadályozzuk a festék
átszivárgását. Fessük fel a kontúro-
kat neonpink és fekete színű Texi
mäx ruhafestő filcollal. 3 Fessük le a
motívum különböző felületeit Textil
Flash Power Pack neon ruhafesték-
kel, amihez akrilecsetet használjunk.
Hagyjuk a levegőn megszáradni
vagy hajszárítóval, ügyeljünk arra,

hogy a belecsúsztatott alátét ne
ragadjon bele. 4 Rázzuk fel jól a Texi
mäx csillám filctollakat, pumpáljuk fel
egy darab papíron és színezzük ki
vele a motívum maradék részeit,
távolítsuk el az alátétet. A száradást
követően rögzítsük a festéket. Eh -
hez vasaljuk a pólót kifordítva 5 per-
cig pamut fokozaton. 

Textil Flash Power Pack - JAVANA

LIMITED EDITION - 
szállítás a készlet 
erejéig. A neon-
ruhafestékek fluo-
reszkáló, brilliáns 
fényerővel és nap-
pal fénylő pigmen-
tekkel. Minden világos 
szövethez, vizbázisú.

Tartalom:
 5 x 60 ml (fénylő sárga, fénylő narancs,
fénylő rózsaszín, fénylő kék és fénylő zöld)

Mosható: 60 °C-ig

500506 per készlet ......................4.300,—

Póló
kül. méret lásd főkatalógus 2013 / 14  419. oldaltól

Szublimálóceruza /Fantomceruza - JAVANA
(Cikkszám 500128) lásd főkatalógus 2013 / 14  430. oldal

Texi mäx GLITTER - JAVANA
(Cikkszám 501339.. arany-18, ezüst-92) lásd FK 2013/14  412. old.

Texi mäx STANDARD - JAVANA
(Cikkszám 501337.. neonpink-44, fekete-90) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  411. oldal
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A sablont hozzáillően felnagyítani


