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JEGYZETFÜZET ÉS KÉPKERET DÍSZÍTÉSE

Divatos tavaszi
színek

Jegyzetfüzet
1 A jegyzetfüzet fedlapját alapozzuk

le világoszöld akril mattfestékkel,

hagyjuk megszáradni, majd díszít-

sük különböző színben hozzáillő

csíkokkal. A szélességét, a fedla-

pon elhelyezendő színes csíknak

rajzoljuk elő egy vonalzóval és ce -

ruzával majd fessük ki akril matt-

festékkel és hagyjuk ismét meg -

szá radni. 2 Rajzoljunk egy ceruza

és egy vonalzó segítségével egy

Pillanatok alatt egy színpompás, hasznos segédet készít -
hetünk, hiszen ezzel a jegyzetfüzettel még sohasem volt
könnyebb, a jegyzeteket és határidőket nem elfelejteni.

TIPP
A csíkokat vagy ragasztószalaggal leragasz-
tani és akril mattfestékkel kifesteni vagy kül.
lakktűtollakkal vagy dek. tollakkal felfesteni,
lásd főkatalógus 320 – 377. oldal.
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ALAPANYAG
Általános:
Akril mattfesték - HOBBY LINE 
(Cikkszám 2241.. kül. színekben) lásd főkatalógus 367. oldal

PicTixx Pluster & Liner Pen
(Cikkszám 2334.. ibolyakék-70) lásd főkatalógus 373. oldal

JUNIOR-Brush ecset
(Cikkszám 2663) lásd főkatalógus 157. oldal

Minőségi ecset - nyestszőr, méret 2
(Cikkszám 2612) lásd főkatalógus 157. oldal

Jegyzetfüzet:
Jegyzetfüzet passeportout kivágással
(Cikkszám 20955) lásd főkatalógus 315. oldal

Takarószalag / Festőszalag, szélesség 25 mm
(Cikkszám 223925) lásd főkatalógus 251. oldal

Képkeret:
Képkeret - négyzet
(Cikkszám 21855) lásd főkatalógus 307. oldal

keretet a jegyzetfüzet fedlapjára a

külső peremtől 0,5 cm távolságban.

A díszítéseket közvetlenül a PicTixx

Pluster & Liner Pen tubusból vigyük

fel a felületre. Szükség esetén a vo -

nalakat színben hozzáillő ceruzával

is előrajzolhatjuk. Az előrajzolt kere-

tet ugyanígy húzzuk át ibolyakék

színű Pluster & Liner Pen festékkel.

A keret pontos kidolgozása a leg-

jobban egy állítható magasságú

vonalzó segítségével sikerülhet,

hogy a festék lefolyását a vonalzó

alá elkerüljük. 3 6 óra száradási idő

után a felületre felvitt Pluster &

Liner-festéket felhólyagosítjuk egy

hajszárítóval (1800 W / legmaga-

sabb fokozat) addig, amíg a festék

matt és domború nem lesz. Kész.
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Képkeret
1 A képkeretet alapozzuk le ró zsa -

szín színű akril mattfestékkel és

hagy juk megszáradni. Rajzoljuk elő

a díszt színes ceruzával majd fes-

sük le különböző színekkel és hagy-

juk ismét megszáradni. 2 Fes sük

fel a virágot ibolyakék színű Pic Tixx

Pluster & Liner Pen festékkel köz-

vetlenül a tubusból. 6 óra szá ra dási

idő után a felvitt Pluster & Liner-fes-

téket hólyagosítsuk fel egy hajszá-

rítóval (1800 W / legmagasabb foko-

zat) addig, amíg a festék matt és

domború nem lesz. 
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5

200 %-kal felnagyítani egy 
kb. 16,5 x 16,5 cm-es képkerethez

Sablon a képkerethez

tetszés szerint felnagyítani 

Sablon a jegyzetfüzethez


