
Sokféle alkalmazási lehetőséget biztosít kicsiknek és nagyok nak
egyaránt a pluster-festékkel. Egyszerű dekorációs hatás alakul
ki közvetlenül a tubusból történő felvitelt követően. A hólyago-
sodó hatást sütőben vagy hajszárító segítségével érhetjük el.

1 Másoljuk át a kívánt motívumot a

filcre. Ehhez tegyünk a filc és a

minta közé egy másolópapírt a

sötét felével lefelé, majd húzzuk át

a vonalakat enyhén lenyomva egy

golyóstollal. 2 Színezzük ki a képe-

ket tetszés szerinti színű PicTixx -

Pluster & LinerPen festékkel és

hagyjuk legalább 6 órán át szárad-

ni. 3 Most hólyagosítsuk fel a festé-

ket. Ehhez használjuk a hajszárítót

a legmagasabb fokozaton vagy

helyezzük a tárgyat az előmelegí-

tett sütőbe 150 °C-on (kb. 60

másodpercig). A kész függődísz

ajándékokat vágjuk ki és rögzítsük

különböző szalagokkal. 

SZERSZÁMOK
Sötét színű hátterekhez a sárga színű, világos hát-
terekhez a sötét színű másolópapírt használjuk. 
Másolópapír / Pauszpapír sárga
(Cikkszám 9101) lásd főkatalógus 2012 / 13  259. oldal

Grafit Másolópapír / Pauszpapír fekete
(Cikkszám 9100) lásd főkatalógus 2012 / 13  259. oldal

Golyóstoll

TIPP
Szalagok széles választékát találja a 
főkatalógusunkban 2012 / 13, a 461. oldaltól

1 2 3

01 16 20 30 53

59 62 69 70 80

90

FESTÉS FELHÓLYAGOSODÓ FESTÉKKEL

Ajándék függődíszek
01 12 15 20 30

39 40 43 51 58

63 69 87 90

TERMÉKEK
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PicTixx - Pluster & LinerPen 
HOBBY LINE

Kettős hatással csodás színárnyalatokban.
Egy szuper kiemelkedő hatást kb. 6 óra szá-
radási idő, majd hőkezelés (sütő, vasaló
vagy hajszárító) után érhetünk el. Díszhatás
kiemelkedő hatás nélkül a festék közvetlen
felkenése után érhető el. Csak egyszerűen
száradni hagyni.

Színek + számok:
fehér-01, napsárga-16, 
narancs-20, eper-30, májuszöld-53, 
levélzöld-59, égszínkék-62, sötétkék-69, 
ibolyakék-70, szarvasbarna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2334 .. 29 ml / Pen..............................720,—

Barkácsfilc - 30 x 45 cm
EXTRA VASTAG

Méret: kb. 30 x 45 cm
Vast.: kb. 3,5 mm, kb. 170 – 200 g / m²

Színek + számok: 
fehér-01, citromsárga-12, banánsárga-15, 
neon narancs-20, élénkpiros-30, s.piros-39,
rózsaszín-40, pink-43, v.zöld-51, fenyőzöld-58,
pacifik-63, ultramarinkék-69, 
csokoládébarna-87, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
6712 .. per ív......................................550,—
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