
Buborékszórakozás nem mérgező szappanbubo-
rékoldatból és élelmiszerfestékből. Az így elkészített 
kártyák ideálisak Anyák- és Apák napi ajándéknak.

A munkafelületet nagyfelületűen 
újságpapírral letakarjuk, használ-
junk festőköpenyt! 1 A mindenes tál-
kát megtöltjük vízzel a harmadáig. 
A festékport egy ecsettel belekever-
jük, egy kevés szappanbuborékol-
datot öntünk hozzá és az egészet jól 
elkeverjük. Minden színnek egy sa-
ját tálkát készítünk elő. 2 A fotókar-
tont a kívánt méretben levágjuk és 
előkészítjük. Egy szívószállal addig 
fújunk az elkészített festékbe, amíg 
egy szappanbuborékhegy keletke-
zik. Majd a kartont a buborékok felé 
rakjuk úgy, hogy a buborékok a kar-
tonon szétpukkanjanak. A festéket 
ismét felfújjuk és a kartont ráhelyez-
zük. Ezt a folyamatot addig ismé-
teljük, amíg az egész felület elké-

szül. Végül hagyjuk jól megszáradni. 
3 Majd ebből egy szív-motívumot 
kivágunk és egy színes szétnyitható 
kártyára ragasztjuk, vagy fordítva, a 
keretet a színes kartonra ragaszt-
juk. 4 Alternatívaként az elkészített 
kartont kártyának is használhatjuk 
és a színes papírokból szíveket 
stancolunk ki és felragasztjuk. A 
kész kártyákat megírjuk, pecsétel-
jük és gyöngyfestő tollal vagy csil-
lám tollal díszítjük.

KÉPEKET EGYSZERŰEN FÚJNI

Szappanbubo-
réktechnika

TIPP

Festőköpenyt és kártyát rögtön hozzárendelni:
Festőköpeny - CREALL - kül. méretben
(Cikkszám 500670, 500671, 500672, 500673)

Dupla kártya borítékkal - négyzet
(Cikkszám 401526.. különböző színekben)

Festék- és mindenes tálka
(Cikkszám 500667)

Lyukasztó - szív nagy
(Cikkszám 400270)

Víz, szívószál, ecset,
színes papírmaradványok, ragasztóstift
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Fotókarton 300 g / m²

Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 300 g / m²
Szín: fehér
Csomag = 10 egyszínű ív!
 40147701  per  cs.  ..........................  1.570,—  
  10   cs. -tól ......................  1.470,— 

 Élelmiszerfesték 

Használati utasítás 
minden csomagoláson.

Színek + számok:
aranysárga-10, narancs-20, eperpiros-30, 
rúzsaszín-40, v.zöld-51, erdőmester-59, 
középkék-60, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501257 ..  4 g/ cs.  .............................  650,— 

Pustefi x-szappanbuborék oldat

„Minőségi termék 
Made in Germany, 
„spiel - gut“ tanusít-
vány, kiemelkedő 
fúlyóminőség, mér-
gező anyagoktól 
mentes, biológiai-
lag lebontható.
101468 doboz (70 ml) + fujóka ...... 360,—
101469 25 doboz/karton (70 ml) .... 7.890,—
101471 utántöltő fl akon 1000 ml 1.580,—

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.
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