
Csodás festési szórakozás tizenéveseknek: Selyemkendőt 
lefesteni – effektsót rászórni – kész! A só egy csodás mintát 
varázsol a kendőre. Nyakunk köré tekerve, hajpántnak vagy 
táskára és övre  – mindig egy látványosság!

1 A műanyag munkaalátétet vagy 
a műanyag fóliát előkészítjük. A 
selyemkendőt a kívánt méretben 
kiválasztjuk, esetleg a címkét el-
távolítjuk. 2 Három színt egy szín-
családból (pl. sárga, narancs, pink) 
előkészítünk, hogy a festékek, ha 
egymásba folynak, összeilljenek. 
Piros és zöld barnát eredményez! A 
festéket jól felkeverjük. 3 A kendőt 
benedvesítjük, kinyomjuk és kiterít-
jük az alátétre. A világosabb színnel 
(pl. sárga) és egy széles ecsettel 
az egész kendőt lealapozzuk. A 
következő színt (pl. narancs) egy 

pipettával a kendőre csepegtetjük. 
Ugyanígy a harmadik színt (pl. pink) 
rácsepegtetjük. Minden színhez egy 
saját pipettát használjunk. 4 Az ef-
fektsót (kendőmérettől függően kb. 
2 – 4 teáskanál) rászórjuk. 5 Az alá-
téten kb. 3 órán keresztül száradni 
hagyjuk. Ezután a  sómaradványo-
kat eltávolítjuk. 6 A festék rögzítésé-
hez a kész selyemkendőt egy tiszta 
törlőkendővel lefedjük. Gőz nélkül, 
pamutbeállításon, több percen ke-
resztül vasaljuk. 7 A felesleges fes-
téket kimossuk, a kendőt száradni 
hagyjuk és mégegyszer vasaljuk.

Alátét műanyag
(Cikkszám 301484)

Selyemfestő ecsetkészlet 
(Cikkszám 200031)

Pipetta - műanyag 
(Cikkszám 500889)

Vasaló, tiszta edénykendő

Forma-  /  szabásmintaSzínminta

10 13 14 20 30

32 35 38 43 44

48 50 53 59 60

62 63 65 70 72

74 75 80 84 93

 Selyemkendő - 
Pongé 5 

Kézzel szőtt.
Alapanyag: 100 % tiszta selyem
Minőség: Pongé 5, 22 g / m²
Szín: nyers fehér

Méret: kb. 28 x 28 cm
 500111  per  db  .................................  400,—  
  10   db -tól .............................  360,— 
Méret: kb. 45 x 45 cm
500105 per  db  .................................  730,—  
  10   db -tól .............................  690,— 

Selyemfesték - JAVANA

Magasan pigmentált, 
ragyogó selyemfesték 
folyékony karakterrel 
kezdőknek és haladóknak. 
A festék festésre kész,
fényhű, a vasalással történő 
rögzítés után mosás- és tisztításálló,
mélyen behatol a szálak közé 

Selyemfesték - JAVANA, 50 ml
Színek + számok: 
sárga-10, aranysárga-13, kukoricasárga-14, 
narancs-20, piros-30, borvörös-32, cherry-35, 
pink-43, rózsaszín-44, zöld-50, májuszöld-53, 
sötétzöld-59, kék-60, égszínkék-62, türkiz-63, 
royalkék-65, ibolyakék-70, orgona-72, lila-74, 
levendula-75, barna-80, cognac-84, ezüst-
szürke-93
A színek számát kérjük megadni!
 501420 ..  50 ml/üveg ...................  1.050,— 

Selyemfesték - JAVANA, 275 ml
Színek + számok: 
sárga-10, kukoricasárga-14, narancs-20, 
piros-30, cherry-35, bíbor-38, pink-43, 
magenta-48,zöld-50, májuszöld-53, 
sötétzöld-59, kék-60, égszínkék-62, 
royalkék-65, ibolyakék-70, orgona-72, lila-74, 
barna-80, cognac-84, ezüstszürke-93
A színek számát kérjük megadni!
 501428 ..  275 ml/üveg .................  3.300,— 

 Eff ektsó - JAVANA 
 Varázslatos mintákat akkor érhetünk 
el a JAVANA selyemfestékkel, ha 
a só kristályait a nedves 
festékfelületre szórjuk. 
 500130  500 g/doboz .......................  800,— 

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 2016-06

ALAPANYAG

SZERSZ ÁMOK

SELYEMFESTÉS

Selyemkendő – 
divatosan festve


