
HÚSVÉTI TOJÁSDÍSZÍTÉS

Hatásos
márványozás

1 A tojásnak az egyik oldalán van

egy kis nyílása, oda dugjunk be egy

fanyársat, ez a könnyebb tartásra

szolgál a festésnél és a bemártás-

nál. Window Colour kontúrfestékkel

fessük le a szíveket, korongokat,

kacsokat stb. és hagyjuk jól megszá-

radni. 2 A márványozáshoz töltsünk

meg egy tálat (ne túl hideg) vízzel.

A tál olyan mély legyen, hogy a

komplett tojást bele tudjuk majd

mártani. Cseppentsünk az első fes -

tékből kb. 4-5 cseppet közvetlen a

vízfelület re. Egy zárt festékfelület

alakul ki. A következő színárnyalatok-

ból egymás után cseppentsünk kb. 2-

3 cseppet a közepébe. Ideális 2-4

különböző szín. 3 Az így kialakult

színkarikákat húzzuk szét egy fany-

árssal a vízfelületen (oldalra, befe-

lé, kifelé, spirálban). Képződik egy

nagyobb vagy finomabb minta attól

függően, hogy mennyire húztuk

szét. Hígan dolgozzunk, mert minél

frissebb a festék, annál szebb az

eredmény. 4 Most a nyársra húzott

tojást lassan és forgó mozgással

mártsuk bele a vízbe. Eközben a

festékréteg, amely a víz tetején

úszik, rátapad a tojásra. Eztán fúj-

junk rá a vízfelületre, hogy a feles-

leges festék a kiemeléskor ne ta -

padjon rá a márványozott tojásra. 

5 Mielőtt a következő tojást márvá-

nyozzuk, távolítsuk el egy darab pa pír -

ral a maradék festéket a vízfelü letről.

6 Hagyjuk a tojásokat megszáradni.

Ezután húzzuk le a kontúrfestéket:

most kerülnek a felfestett motívumok

fénylő fehér színben napvilágra és

különleges benyomást tesznek a már-

ványozásba. Végezetül a tojásokat

díszítsük tetszés szerint különböző

szalagokkal és fagyöngyökkel. 

A húsvéti tojás a húsvéti ünnep 
klasszikus jelképe és a gyerekek 
szeretik színeset. Miért ne kössük
össze mindkettőt? Ezek a tojások
nem csak kinézetre szépek, hanem 
a márványfestékkel való festése 
is szórakoztató!

ALAPANYAG
Műanyag tojás

Szép, stabil minőség, 
Kíválóan alkalmas 
ragasztani, festeni, 
törhetetlen, Méret: 6 cm. 
Hozzáillő pálca: Ø 3 mm
Színek + számok: fehér-01, sárga-10
A színek számát kérjük megadni!
7415 .. per db ......................................30,—

100 db-tól ...............................20,—
74152 1000 db/cs. ......................18.200,—

Márványfesték MARABU
(Cikkszám 2353.. citrom-10, cs.piros-30, lézöld-55, azúrkék-65)
lásd főkatalógus 296. oldal

Bambusznyárs Ø 3 mm
(Cikkszám 16017) lásd főkatalógus 75. oldal

Window Colour Kontúrfesték Üveg Design C2
(Cikkszám 2208.. fekete-90) lásd főkatalógus 306. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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