
SZERSZÁMOK
HOBBYSTAR Akrilecset lapos
lásd főkatalógus 156. oldal

ALAPANYAG
Forgácsdoboz Ø 130 mm
(Cikkszám 1845) lásd 23. oldal

Hobby Line falazúr
(Cikkszám 1991.. napsárga-16, narancs-20) lásd 23. oldal

Akril mattfesték- HOBBY LINE
(Cikkszám 2241.. piros-30, brilliáns piros-34) lásd 23. oldal

Javana szublimálóceruza 
(Cikkszám 6144) lásd főkatalógus 401. oldal

Lakkfilc
(Cikkszám 2275.. arany-18) lásd 23. oldal

Ékszerkőragasztó - Hobby Line
(Cikkszám 19162) lásd 23. oldal

Ékszerkövek
lásd főkatalógus 292 - 293. oldal

Akril fényes lakk - HOBBY LINE
(Cikkszám 2310.. színtelen-00) lásd főkatalógus 366. oldal

FORGÁCSDOBOZOK KREATÍV ELKÉSZÍTÉSE

Szívélyes

1 Alapozzuk le a forgácsdobozt nap-
sárga ill. narancs színű falazúrral és
hagyjuk megszáradni a festéket. 2
Fessünk fel az akril mattfestékkel a
fedél széle mentén szíveket külön-
böző színekben. Az előrajzoláshoz
használhatunk szublimálóceruzát,
amely vízzel való érintkezéskor vagy
több napig a levegőn eltűnik. Így

nem kockáztatunk és a rajzolt motí-
vum azonnal ismét eltűntethető. 3 A
mattfesték száradása után díszítsük
ki a szíveket lakkfilccel. 4 Végezetül
fessük fel a szívet középre piros
mattfestékkel. Szükség esetén itt is
felrajzolhatjuk szublimálóceruzával.
5 A festék száradása után díszítsük
és feliratozzuk a szívet ismét lakk -

Kevés ráfordítás, nagy hatás: Ez a szeretettel el-
készített, dekoratív tárgy többet mond ezer szónál! 
Az érdekessége: a színes szív alakú ékszerkövek.
A dekoratív kövecskék ezt a romantikus 
ékszerdobozkát kifényesítik.

TIPP
A lakkfilc egyenletes és pontos tintafolyását
egy szelepszerkezet teszi lehetővé. Ezért
kérjük ügyeljen a következőkre: 

� A lakkfilcet zárt kupakkal leg. 1 percig 
rázzuk fel erősen. Csak ezután szóródnak 
szét egyenletesen a pigmentek. 

� A hegy többszöri óvatos megnyomásával 
papíron, a szárában kinyílik egy szelep a 
tustartály és a hegy között. Ezáltal folyik ki 
a tus a szárból a hegybe és átitatja. 

� Átitatott hegynél a toll aktiválva van és 
íráskész. Egy nedvszívó háttéren 
próbáljuk ki a hegyet. 

� Csak ha fogy a tus, akkor pumpáljunk 
utána. 

� Használat után tegyük rá a kupakot hallva 
a kattanást, és fektetve tároljuk. 

1 2 3 4 5 6

filccel. Szennyeződés elleni véde-
lemhez az ékszerdobozt áthúzhatjuk
Hobby Line akril fényes lakkal. 
6 Végül ragasszunk fel tetszés sze-
rint ékszerköveket. Tegyünk ehhez
egy apró csepp ékszerkőragasztót a
háttérre, majd nyomjuk bele a
kövecskét. Készen is van a szívély-
es doboz!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


