
SZERSZÁMOK

SZÖVETFESTÉS

Nyári 
szabadidőtáska
Ez a táska egy igazi különlegesség! Készítsük el az egészen
személyes nyári motívumunkat ragyogóan színes csillogó
színekkel és csillogjunk versenyt a nappal.

1 Ajánlatos a pamutterméket kimos-

ni, hogy a ruhafesték jól bele tudjon

hatolni a szövetek közé. Rajzoljunk

fel a szabadkézzel és szublimáló-

ceruzával egy nyári motívumot. Ne

aggódjunk a félrefestés miatt –

ugyanis a szublimálóceruza néhány

órával később nyomtalanul eltűnik a

levegő hatására vagy azonnal egy

kis víztől. 2 Fessük fel a különböző

színű ruhafestéket a hozzáillő e cset  -

tel. Itt különböző színárnyalatokat is

egymásba keverhetünk, hogy színát -

meneteket készítsünk. 3 Raj zoljuk

fel a feliratot piros színű Texi Mäx

csillám filctollal. 4 A pöttyöket a nap

kerekítése alá helyezzük fel nap -

sárga és arany színnel. 

TIPP
Egy tetszés szerinti mintát másolhatunk át
textíliához való másolaópapír segítségével.
A kontúrokat egyszerűen csak egy golyós-
tollal és némi nyomással húzzuk át. 

Sörteecset - Gussow - iskolai sorozat
(Cikkszám 2635) lásd főkatalógus 2011 / 12  152. oldal

Szőrecset
(Cikkszám 2654) lásd főkatalógus 2011 / 12  153. oldal

Másolópapír / pauszpapír textíliához
(Cikkszám 9102) lásd főkatalógus 2011 / 12  385. oldal
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További pamuttermékeket a 2011 / 2012-es
főkatalógusunkban talál a 391. oldaltól.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2012-06

Szabadidőtáska 

Shopping-, 
szabadidő- és 
utazótáska, ter-
mészetes pamut-
ból, minta nélkül, 
belső- és külső 
zsebbel, erős fogantyúval és cipzárral.

Méret: kb. 40 x 34 x 15 cm
Minőség: 320 g / m²
Szín: natúr fehér

61711 per db ................................1.100,—
10 db-tól ............................1.040,—

Javana - szublimálóceruza

Előrajzolni szövetre, selyemre, kartonra és
feszített vászonra - önmagát törli.

6144 per db ....................................680,—

Javana TEX Sunny

 puha és selymes az anyagon 
 briliáns és élethű
 vízalapú, ezáltal vízzel higítható 
 egymás között keverhető 
 erős színű és fényű, időjárásálló 
 rögzítése vasalással vagy szárítással a 

levegőn 
 minden technikához ajánlott (festés, szűrő-

és pecsétnyomó technika, Airbrush, stb.)
 kombinálható Javana selyemfestékekkel
 Mosásálló 60 °C-ig

Színek + 
számok: 
fehér-01, bézs-02, 
citromsárga-12, aranysárga-13, narancs-20,
v.piros-31, kárminpiros-33, pink-43, májuszöld-
53, brilliánskék-54, olívazöld-55, smaragd-56,
azúrkék-60, türkizkék-63, royalkék-65,
ibolyakék-70, sötétbarna-89, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2300 .. 50 ml / áveg..........................870,—
2301 .. 500 ml / üveg ......................4.170,—

JAVANA texi mäx CSILLÁM
(Cikkszám 2314.. arany-18) lásd FK 2011 / 12  383. oldal

JAVANA texi mäx CSILLÁM KÉSZLET
(Cikkszám 23141) lásd főkatalógus 2011 / 12  383. oldal


