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Marabu-sablonok
virág 1

Kiváló minőségű,
lézerrel vágott,
átlátszó poliészter-
sablon sokféle, 
divatos motívummal. 
TIPP: A sablon átlátszó anyaga lehetővé teszi
a tökéletes elhelyezést. TIPP: A sablonokat
Marabu Fix-It tapadóspray 
kombinációjával használja. 
Sablonméret 10 x 15 cm

23411 Pöttyök ..................................830,—

Marabu - 3D Liner készlet

Univerzális festék, 
praktikus tollformában 
valamennyi domborzati 
hatás eléréséhez. Víz-
bázisú, ideális vékony díszí-
tésekhez, vonalakhoz, írásokhoz és kül. dís-
zekhez. Száradási idő után (kb. 6 óra a szí-
nek felvitele után) egy hajszárítóval (a leg-
magasabb fokon) vagy előmelegített sütő -
ben 150 ° C-on addig, míg domború nem
lesz és kész van az egyedülálló dekoráció,
40 ° C-ig mosható. Tartalom: 6 tubus 25 ml
a köv. színekben: középsárga, cs.piros,
középkék, v.zöld, fekete, fehér

23511 6 db/cs. ..............................3.140,—

Fakerék tetszés szerinti méretben
lásd főkatalógus 64. oldal

vagy fakocka tetszés szerinti méretben
lásd főkatalógus 66. oldal

Fagolyó tetszés szerinti méretben
lásd főkatalógus 63. oldal

Faenyv
lásd főkatalógus 210. oldal

Takarószalag 
(Cikkszám 223950) lásd főkatalógus 213. oldal 

MARABU 3D HATÁSÚ FESTÉK

Egyszerűen & olcsón 
pecsétnyomót barkácsolni!

1. Variáció:
3D Liner közvetlenül a tubusból a

kívánt formát a fára felvinni. Figyelem:

a feliratnak a tükörképnek kell lennie! 

2. Variáció:
3D Liner-t egy palettára vagy műa-

nyag tányérra kinyomni. A sablont a

fára ráhelyezni és takarószalaggal

rögzíteni. Ha szükséges a nem

kívánt részt szalaggal leragasztani.

A 3D festéket egy festőkéssel egy-

enletesen felvinni a fára, kb. 2-3 mm

magasan. A sablont függőlegesen

felfelé lehúzni. A kiálló peremeket

óvatosan lesimítani. 

Kiemelés:
A festéket a legjobb, ha éjszakára szá-

radni hagyjuk. A sütőt 150° C-ra

felfűteni. A pecsétnyomókat a sütőbe

beletenni és figyelni! Amint a festék

kiemelkedik, kivenni és hagyni kihűlni. 

TIPP
A Marabu 3D hatású festékkel vidám prali-
nékat is készíthet: Egyszerűen csak a para-
fát megfeleni és közvetlenül a tubussal dí-
szíteni. A kiemelést a leírtak szerint – egy
kiváló ötlet anyák napjára!

Egy zseniális ötlet hogy
hogyan lehet a gyerekek-
kel megtanítani a pecsét-
nyomó készítését és
végezetül közelebb vinni a
pecsétnyomást. 

Szabadon festett pe-
csétnyomó fakorongon

SZERSZÁMOK
Festőkés
(Cikkszám 28644) lásd főkatalógus 289. oldal 

Luxuskivitel: szabadon
festett pecsétnyomó egy
fakorongon, fagyöngy
markolattal és csillogó
festékkel lefestve. 

Pecsétnyomó
sablonnal fán 

ÚJ!

Kedvező ár

nagy menny. esetén

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból


