
SZERSZÁMOK
Ecset 
lásd főkatalógus 133 - 135. oldal

Olló vagy szike
lásd főkatalógus 130 - 132. oldal

kül. lyukasztók
lásd főkatalógus 203. oldal

Csésze vízzel

ALAPANYAG
Különböző porcelántermékek
lásd főkatalógus 268 - 269. oldal

Porcelánfesték és kontúrstift
lásd főkatalógus 268. oldal

Porcelánfestő filc
lásd főkatalógus 268. oldal

Color Dekor fólia
lásd főkatalógus 270. oldal

Átlátszó papír
lásd főkatalógus 225. oldal

PORCELÁNFESTÉS

A malacos befektetés

PORCELÁNFESTÉK stiftben
vagy üvegben kapható. A kerámia
filctollal történő festése egyszerűbb,
mint az ecsettel, ezért elsősorban a
fiatalabb művészeknek ajánljuk. Az
üvegeknél van lehetőség a színeket
egymással keverni. Így elegendő az
alapfestékek beszerzése, hogy a
különböző színárnyalatokat elké-
szítsük. Különben a festék ecset-
tel történő felvitelénél nem látni
úgy a vonalakat, mint a filctollnál. 

Minták átmásolása A mintákat
grafitceruzával átmásolni átlátszó
papírra. Ezt méretre vágni, fordít-
va rárakni az előkészített kerá-
miára majd ragasztószalaggal
rögzíteni. A vonalakat golyóstollal
áthúzni. A mintát eltávolítani. A

kontúrokat áthúzhatjuk egy kontúr-
filccel. Mielőtt kiszínezzük, a kontúr-
nak meg kell száradni. 

A nem égetett festék ragacsos,
így inkább ne érintsük meg. A
sütőben történő égetés után a tár-
gyak időjárásállóak, vízállóak és
mosogatógéppel is moshatóak. 

COLOR DECOR FÓLIA: A felra-
kás előtt rakjuk rövid időre vízbe. Így
a színes fólia elválik a papírtól. Most
a motívumot az ujjunkkal óvato-
san a kívánt helyre tolni, enyhén
megnyomkodni és háztartási
papírral óvatosan simára kisimíta-
ni. Mindenképpen ügyeljünk arra,
hogy ne maradjon nedvesség és
légbuborék a fólia alatt, különben

Egyszerűen zseniális: porcelánfestékkel történő festéssel és Color dekor fólia
ragasztásával  pillanatok alatt egyedi porcelánt készíthet! A festéket és a fóliát 
a sütőben 170° C - 180° C-on kell rögzíteni. Így a csészék, tányérok, vázák stb. 
kedvencekké válnak. 

TIPP
� A lefestendő kerámiát először alaposan 

mossuk le mosogatószerrel és tisztítsuk 
meg spiritusszal, hogy zsír- és pormentes 
legyen. 

� Válasszon az óriási porcelánkínálatunkból 
a főkatalógusunk 268-269. oldalairól. 

� Mindenféle irodalmat a főkatalógusunk 
472. oldalán talál.

egyenetlen lesz. Az égetés előtt a tár-
gyakat 24 órán át szobahőmérsékleten
hagyjuk kiszáradni. 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból


