
Angyalkép 3D
1 Alapozzuk le a feszített vásznat a 
szivárvány színű vízfestékkészlet-
tel. Azzal egyidejűleg a szivárvány 
négyféle színét hordhatjuk fel a fe-
lületre: tegyünk négy festéktablettát 
az arra kialakított tartóba. Húzzuk 
rajta végig a mellékelt, benedvesí-
tett festőszivacsot, majd hordjuk fel 
a feszített vászonra. Ismételjük meg 
ezt az eljárást a másik négy festék-
tablettával is és hagyjuk jól megs-
záradni. 2 Ragasszunk rá címkéket, 
ha szükséges egy csipesz segísé-
gével. 3 Nyomjunk egy kis akrilhabot 
a tubusból. Helyezzük a sablont a 
feszített vászonra, vegyünk fel habot 
egy széles ecsettel és kenjük rá kb. 
1 mm vastagon. Emeljük le a sab-
lont és mossuk el. 4 A száradást 
követően ragasszuk rá az angyal-
gyermeket. 

Védőangyalra mindenki-
nek szüksége lehet! A csillag 
szélcsengő és az angyalkép  
csodás 3D hatással könnyen 
és gyorsan elkészíthető és 
gyönyörű emlékeket nyújt az 
Elsőáldozásról.

Csillag szélcsengő angyallal
1 Hordjuk fel a festéket a szivárvány 
színű festékkészletből egy ecset-
tel a facsillagra. Ne felejtsük el az 
oldaléleket és az állófelületet sem. 
Hagyjuk jól megszáradni. 2 Ra-
gasszunk rá a címkékkel egy ked-
ves szöveget vagy egy rövid imát, 
ha szükséges használjunk csipeszt. 
3 Rögzítsük a hangrudakat egy kb. 
30 – 40 cm hosszú ékszerzsinórral 
a facsillag furataihoz, így a hangru-
dak könnyebben tudnak érintkezni. 
4 Állítsuk az angyalfi gurát a felület-
re, majd akasszuk fel a kész csilla-
got a zsinórral. Emeljük ki óvatosan 
a tálból. 
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Védőangyal

További angyalok a weboldalunkon találhatóak
www.winkleriskolaszer.hu Dekoráció - Égi küldöttek.
T ábbi l
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Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2016-03

ALAPANYAG

 Vízfesték szivárvány készlet - ARISTO 

 Innovatív vízfesték 8 intenzív, színsűrű és ko-
pásálló festéktablettákkal színes szívárvány-
színekben. Prémium minőség magasan pig-
mentált alapanyagból, kötőanyag burgonya-
keményítő alapon, toxikológiailag bevizsgált. 
Made in Germany, EN71-3 bevizsgált. Után-
tölthető a Ø44 mm-es festéktablettával. Műa-
nyag doboz átlátszó fedéllel és ecsettartóval
Tartalom: 
 8 festéktabletta Ø 44 mm (sárga, narancs, 
 piros, pink, ibolyakék, kék, sötétzöld és 
 almazöld), 
 2 festőszivacs
AKCIÓ: A festékdoboz mellé egy cinóber-
vörös festéktablettát adunk ajándékba. 
Szállítás a készlet erejéig. 
 501736  per  db  ..............................  3.890,—  

 Címke - ABC nagybetűk 

 Írásmagasság:  kb. 0,8 cm
Mennyiség: 258 címke 
 400988  arany, per ív .......................  190,— 

 Cimke - Számok 0 – 9 

 Írásmagasság:  kb. 0,8 cm
Mennyiség: 266 címke 
 400990  arany, per ív .......................  190,— 

 Fa - csillag égvarázs 
 Natúr, tartólap a 
díszítő fi gurákhoz. 
4 fúrt lyukkal a kü-
lönböző dekorációs 
részek, hangrudak 
stb. akasztásához 
és rögzítéséhez. 
Sokféle építési lehe-
tőség az egyéni díszítéshez.
Méret: kb. 18 cm 
 100298  per  db  .................................  400,— 

Csillag szélcsengő angyallal
Hangrúd - alu 7 / 9 / 11 cm
(Cikkszám 300601)

Védőangyal fekvő - polirezin
(Cikkszám 600368)

ecset, ékszerzsinór vagy vékony szalag
Angyalkép 3D
Feszített vászon - 10 x 10 cm 
(Cikkszám 500836)

Akrilhab - MARABU
(Cikkszám 501840.. vanília-11 vagy kül. színek)

Art Stencil sablon retro pöttyök - MARABU
(Cikkszám 501847)

Angyalgyermek szárnyakon - polirezin
(Cikkszám 600295)

széles ecset


