
1 A porcelánfestés előtt tisztítsuk
meg a felületet egy kendővel és al -
kohollal. 2 Másoljuk rá a motívumot

vagy rajzoljuk rá porcelánfestő filc -
cel. Ezután rajzoljuk fel a kontúrokat,
viszont a már meghúzott vonalakba
vagy felületekbe ne rajzoljunk bele.
Ha valahova odapacniztunk, akkor
töröljük le egy nedves ronggyal. 3
Rövid száradási idő után elkezdhetjük
a kiszínezést. A fantáziának semmi
sem szab határt. 4 Kb. 4 óra szára-
dás után égessük rá a még nem
előmelegített sütőben 30 percig
170°C-on, majd hagyjuk lehűlni a
sütőben. Kész!

Kreatívnak lenni nem nehéz. Hagyja, 
hogy inspiráljuk és lépjen be az alkotási
lehetőségek világába.

TIPP
� A porcelánfestőt a kezdés előtt rázzuk jól 

fel és a hegy óvatos pumpálásával egy 
darab papírra, hozzuk ki a színt a filcből. 
A filctoll hegye nagyon érzékeny, könnyen 
hozzáragad, ha másodszor is áthúzzuk a 
már megszáradt festéken. Ezáltal a filctoll 
érdekében csak a még nedves festékbe 
rajzoljunk. 

� A ráégetés után a tárgyak mosogatógép-
ben is moshatóak. Óvatosságból azonban 
mossuk el inkább kézzel, hogy minél 
tovább örülhessünk a műalkotásoknak. 

ALAPANYAG
Porcelán-manó, -kocka vagy szív
lásd lent

Porcelán-rajzceruza
(Cikkszám 2290) lásd főkatalógus 297. oldal

Porcelánfestő kontúrfilc
(Cikkszám 221899) lásd főkatalógus 297. oldal

Marabu porcelánfestő
(Cikkszám 2218.. sárga-10, narancs-20, 
cs.piros-30, metálzöld-55, petrol-56,
lézöld-59, metálkék-65, ibolyakék-70) 
lásd főkatalógus 297. oldal

Marabu Ceramica
(Cikkszám 2215.. kül. színekben) 
lásd főkatalógus 296. oldal

Porcelán - manó

Vicces figura, 
fénylő mázzal. 
Porcelánfestékkel 
vagy tubusossal a 
külső egyedileg el-
készíthető, és az 
ön dekorációja egy 
teljesen személyes 
külsőt kap. 2-féle, 
méret: kb. 11 cm
71796 per db..........................................810,—

4 db-tól........................................740,—

Porcelán szív

6 mm vastag, 
magasfényű 
szív, egyedileg 
elkészíthető por-
celánfestékkel, 
szaténszalaggal 
akasztható. 
Méret: kb. 12 cm
71783 per db..........................................640,—

4 db-tól........................................550,—

FESTÉS A PORCELÁNFESTŐVEL

Sok elánnal 
porcelánból

SZERSZÁMOK

Alkohol (tisztítani)
Használt rongy
Adott esetben átlátszó papír, grafitfólia, ceruza és ragasztósza-
lag egy motívum lemásolásához. (Mi szabadkézzel rajzoltunk)

Porcelánkocka

Méret: kb. 8 x 8 cm, magasság: kb. 7 cm
22162 per db..........................................380,—

20 db-tól......................................320,—

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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