
Mit szólna saját készí-
tésű, karácsonyi ablak -
képekhez? Window
Color-ral és arany színű
karácsonyi matricákkal
nagyon egyszerű!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatun-
katmegtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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ALAPNYAG
Műanyag formák a díszítéshez 
(lásd főkatalógus 464-465. oldal

Üvegfesték Window Color C2
(Cikkszám 2207.. /2208.. /2209.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 305-306. oldal

Window Pen C2
(Cikkszám 2203.. sötétpiros-39) lásd főkatalógus 306. oldal

Ékszerkövek "Mega-készlet"
(Cikkszám 704899) lásd főkatalógus 263. oldal

Matrica templomablakok 
(Cikkszám 2583) lásd főkatalógus 218. oldal

Matrica nagy csillagok 
(Cikkszám 2576) lásd főkatalógus 218. oldal

Aranyzsinór / ezüstzsinór 
(Cikkszám 752918, 752992) lásd főkatalógus 419. oldal

Olló

Szent család, csillag, galamb
Ragasszuk a különböző matricákat a
műanyag lapocskákra. A részben leló -
gó matricákat ollóval vágjuk mé retre.
Fessük le az egyes felületeket külön -
böző színű Window Color C2 üveg-
festékkel. Minél több aranyat haszná -
lunk, annál karácsonyiasabb hangu-
latot keltenek a műanyag lapocskák.

Karácsonyi gömbök 
A karácsonyi gömbök kontúrjait, a
mintának megfelelően, Üvegdesign
C2 kontúrfestékkel fessük le. A göm-
böket fessük színesre. Nyomjuk bele
az ékszerköveket óvatosan a festék-
be. Húzzunk fekete vonalakat gömb-
akasztónak. Töltsük ki a hátteret csil-
lám/ezüst színű üvegfestékkel.

Rénszarvas 
Először fessük fel a szarvast fekete
kontúrfestékkel és a csillagot arany
színűvel. Hagyjuk megszáradni a
festéket. A díszítéseket sötétpiros
színű Wondow Pen-nel fessük fel
és ismét hagyjuk megszáradni. A
hátteret fessük ki csillám/ezüst
színű üvegfestékkel és a még ned-
ves festékbe nyomkodjuk bele az
ékszerköveket.

Ezek a gyönyörű lapocskák kiválóan
alkalmasak dísznek a színesen
elkészített karácsonyfára, akasztós
ajándéknak vagy különleges ablak-
dísznek. Jó szórakozást a ragasztás-
hoz és festéshez!

FESTETT & RAGASZTOTT MŰANYAG LAPOCSKÁK

Színesen elkészítve

TIPP
Az ékszerkövek mellé más csillám vagy
üveggömbök is beépíthetőek!

OKTATÁSI CÉLOK
� A festékek egyenletes felvitele
� Pontos munka
� A fantázia és kreativitás elősegítése




