
ÜVEG DESIGN NEW ART - 
KARÁCSONYI MÉCSESEK

Szívet melengető

1 Fessük fel a körvonalakat a NEW
ART arany színű kontúrfestékkel az
átlátszó fóliára majd hagyjuk kb. 2
órát száradni. 2 A száradás után fes-
sük ki a csillagokat és fenyőfákat a
NEW ART fehér festékkel. 3 A fes -
tékfelvitelt hagyjuk néhány órán át
száradni. Ezután fessük fel a pöttyö-
ket az arany színű NEW ART festék-
kel a fenyőfákra, a fehér pöttyöket a
hópelyheknek a fóliára. 4 Hagyjuk a
motívumot teljesen megszáradni

(leg. 24 órát). Ahhoz, hogy a motí-
vum sima, buborékmentes és sely-
mes legyen a domború háttéren,
húzzuk le óvatosan a motívumot a
fóliáról, húzzuk át egy hideg vízzel
töltött edényen majd hagyjuk egy
kicsit lecsöpögni. 5 A sima, alsó
oldalával díszítsük a por- és zsír-
mentes mécsest. A motívumot a
közepétől kezdve alaposan nyom-
kodjuk rá egy puha pamutkendővel.
A motívumot belülről kifelé simítsuk,

ALAPANYAG
Üvegpohár Potmania 8,5 cm
(Cikkszám 78331) lásd főkatalógus 442. oldal

Üvegpohár Potmania 11 cm
(Cikkszám 78336) lásd főkatalógus 442. oldal

Üveg Design NEW ART kontúr
(Cikkszám 2382.. arany-18) lásd főkatalógus 343. oldal

Üveg Design NEW ART
(Cikkszám 2381.. fehér-01, arany-18) 
lásd főkatalógus 343. oldal

Átlátszó fólia
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hogy a víz és a légbuborék el tudjon
távolodni. Ha mégis alakultak ki
buborékok, emeljük fel mégegyszer,
kenjük be némi vízzel majd ismét
nyomkodjuk jól rá. Most tupfoljuk le a
motívumot óvatosan a kendővel és
hagyjuk átszáradni éjszakára. 6 Éges -
sük rá 160 °C-on kb. 45 percig nem
előmelegített sütőben, ez azt jelenti,
hogy a tárgyat hagyjuk a hideg
sütőben felmelegedni majd utána
hagyjuk lassan kihűlni.

Hangulatos mécsesek készíthetőek könnyedén a porcelán- és üvegfesték 
ÜVEG DESIGN NEW ART brilliáns színárnyalataival. A Window-Color-
technikának köszönhetően, a festeni - lehúzni - dekorálni, ezzel a festékkel 
domború tárgyak is egyszerűen elkészíthetőek, mint pl.: a két mécses. 

INFO
� mosogatógépbe alkalmas

� a használati részeket hagyjuk szabadon

� ne használjuk ablaküvegen

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhatnak. A jelenlegi kínálatun-
kat megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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