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Kreatívan 
sablonfestékkel
Kulcstartó doboz „Carpe Diem“
1 Alapozzuk le a kulcstartó do -

bozkát elefántcsont és fényzöld

színű SOLO GOYA festékkel. Szük -

ség esetén kétszer is felvihetjük és

hagyjuk jól megszáradni. 2 Az önta-

padó sablont húzzuk le óvatosan a

fóliáról majd helyezzük el a háttéren,

mindenhol nyomkodjuk jól meg. Egy

szép hatáshoz ragasszuk a sablont

a perem fölé is és az oldalrészeket

alakítsuk hozzá. 3 Vigyük fel a fehér

sablonfestéket közvetlenül a tubus-

ból. Vegyük le a kupakot a tubusról

és nyomjunk egy kis festéket a

csőrbe. Tartsuk a tubust függőlege-

sen. A tupfolással a festék eloszlik

a szivacson és a háttéren. A felesle-

ges festéket a szivacsperemmel tup-

folással dolgozzuk el. A tubust hasz-

nálat után zárjuk le ismét. 4 A

sablont közvetlenül a festékfelvitel

után húzzuk le és tegyük vissza a tar-

tófóliára. A sablonról a festéket tup-

foljuk le egy kendővel vagy tisztítsuk

meg folyó víz alatt és szárítsuk meg.

5 A száraz sablont enyhén elcsúsz-

tatva tegyük vissza az első helyre

és ismételjük meg a festékfel vitelt

türkiz színnel. A sablont ezután

azonnal húzzuk le és tisztítsuk meg.

6 Másoljuk át pauszpapírral a „Car pe

Diem“ feliratot a dobozka tetejé re.

7 Végezetül a feliratot a fehér és

türkiz színű DECOpen-nel húzzuk át.

A tubusos sablonfesték a
praktikus szivacsfejjel
nagyon sokoldalú és egy -
szerű. A festéket köz-
vetlenül a tubusból vihet-
jük fel. Sokféle háttérre
alkalmas: fa, papír, karton,
hungarocell, kő, terra-
kotta, szövet, szőnyeg,
kókuszszőnyeg és fal. 
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A mintát a Carpe Diem felirathoz megtalálja 
a weboldalunkon, a letöltések menüpontban,
Barkácstippek / Festés / Kulcstartó doboz
sablonfestékkel

MINTÁK

ALAPANYAG

01 10 18 20 30 43

53 59 61 63 69 73

Home Design Sablonfesték
Az egyedi lakásdíszítés midig erősen 
divatos. 

• Az alkotás sokféle háttéren történhet, mint 
pl.: fa, papír, karton, hungarocell, kő, terra-
kotta, szövet, lábtörlők, szőnyegek és fal

• Az akrilfestékek krémesek, takaróak és 
fényhűek, vízzel higíthatóak, egymással 
keverhetőek és gyorsan száradnak. 

• Mintamentes szöveteken és szintetikusan 
használható, a festékeket a száradás után 
kifordított vasalással (pamuthőmérsékle-
ten) lehet rögzíteni. A textíliák 30° C-on és 
kézzel moshatóak.

75 ml/tubus, praktikus 
szivacsfejjel
Színek + számok: fehér-01, 
sárga-10, arany-18, narancs-20, 
eperpiros-30, pink-43, 
fűzöld-53, borostyánzöld-59, 
aquamarin-61, türkiz-63, 
királykék-69, bordópiros-73, 
csokoládébarna-87, ébenfa-90
A színek számát kérjük megadni!
2348 .. 75 ml/tubus ..........................850,—

SOLO GOYA TRITON (akrilfesték)
(Cikkszám 2866.. elefántcsont-08 és fényzöld-51) lásd FK 318. oldal

Sablon kínai Carpe Diem
(Cikkszám 23446) lásd főkatalógus 316. oldal

Másolópapír/Pauszpapír
(Cikkszám 9101) lásd főkatalógus 236. oldal

Hobby Line DECOpen 
(Cikkszám 2285.. fehér-01 és zöld-50) lásd FK 326. oldal

Fa-kulcstartószekrény 
(Cikkszám 18858) lásd főkatalógus 85. oldal

Ecset

87 90

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

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
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