
Tojás szalvétatechnikával:
Tépjük vagy vágjuk ki a szalvétamo-

tívumot majd a felső, nyomtatott

réteget húzzuk le. Kenjük be egy

puha ecsettel a kívánt felületet ART

POTCH Lakk & enyv szalvétara-

gasztóval, helyezzük rá a szalvéta-

motívumot és kenjük át mégegyszer.

A hajtásokat óvatosan simítsuk ki

Tojás dekorációs pehellyel
és Marvin ragasztóval:
Kenjük be a tojást Marvin barkács -

ragasztóval vastagon, egy papírla-

pról szórjuk rá a pelyheket a tojás-

ra majd tegyük félre száradni. A

papírlap segítségével tegyük ismét

vissza a felesleges pelyheket a té -

gelybe. Végül kenjük mégegy szer

át egy vékony réteg Marvin bar-

kácsragasztóval. Tűz zük a tojást egy

ALAPANYAG
Műanyag tojás 
(Cikkszám 7415.. fehér-01 ) lásd 48. oldal

ART POTCH Lakk & enyv
(Cikkszám 22602) lásd főkatalógus 368. oldal

Szalvéta Surprise, Surprise
(Cikkszám 20274) lásd 48. oldal

PicTixx Pluster & LinerPen
(Cikkszám 2334.. kül. színek) lásd főkatalógus 373. oldal

ecsettel, amennyire csak lehetsé-

ges. A tojásokat díszíthetjük még

Pluster & LinerPen-nel is, felhólyago-

sodás nélkül.

Tojás ujjlenyomattal:
Tegyünk festéket egy tálba, mártsuk bele az ujjunkat

a krémszerű festékbe, végül nyomjuk rá a tojásokra.

Kisebb lenyomatokhoz a kisujjunkat vagy egy vatta-

pálcát használjunk, nagyobb lenyomatokat a hüvely-

kujjunkkal végezzünk el.

Az ecsetnyéllel kisebb

pöttyökkel készíthetünk

vi rág mintát is. Hagyjuk jól

megszáradni végül lakk -

filccel dolgozzuk ki a rész-

leteket, mint a szájat, sze-

ALAPANYAG
Műanyag tojás kevert cs.
(Cikkszám 741599) lásd 48. oldal

Akrilfesték: Patio Paint 
(Cikkszám 2223.. kül. színek) lásd FK 370. old.

Hobby Line - lakkfilc
(Cikkszám 2289.. kül. színek) lásd FK 367. old.

ALAPANYAG
Műanyag tojás 
(Cikkszám 7415.. fehér-01)
lásd 48. oldal

Dekorációs pelyhek
(Cikkszám 2397.. kül. színek)
lásd 48. oldal

Marvin Barkácsragasztó -
BEROL
(Cikkszám 19141) lásd 48. old.

Pálca Ø 3 mm
(Cikkszám 1450) lásd FK 233. o.

Különböző szalagok
lásd főkatalógus 448 – 459. oldal

TIPP
A tojásokat egy hozzáillő pálcára (Cikkszám
1450) is feltűzhetjük. Ez azért is jó, hogy
könnyebben tudjuk festeni, ragasztni és 
szárítani a tojásokat. 

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból
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