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Szublimálóceruza / fantomceruza - JAVANA
(Cikkszám 500128) lásd főkatalógus 2013 / 14  430. oldal

Textil Sunny - JAVANA
(Cikkszám 501326.., 501327.. fekete-90 ) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  409. oldal

Texi mäx Sunny STANDARD - JAVANA
(Cikkszám 501337.. sárga-10, narancs-20, fekete-90 ) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  411. oldal

Fehér póló
Póló gyermek - fehér
kül. méretben lásd főkatalógus 2013 / 14  419. oldal

Textil Flash Power Pack - JAVANA
(Cikkszám 500506) lásd főkatalógus 2013 / 14  409. oldal

Sárga póló
Póló gyermek - napsárga
kül. méretben lásd főkatalógus 2013 / 14  420. oldal

ALAPANYAG

SZERSZÁMOK
Akrilfestő ecset lapos - HOBBYSTAR 
(Cikkszám 200638, 200641) lásd FK 2013 / 14  164. oldal

TIPP
Kellékek egy hozzáillő neonszínű ékszerhez
lásd főkatalógus 2013 / 14  546., 557., 579. –
580. oldalon

1 Mossuk ki a pólót a festés előtt

öblítő nélkül, hogy eltávolítsuk az

appretúrát. 2 Nagyítsuk fel a mintá-

kat a kívánt méretre. Toljuk bele a

póló belsejébe úgy, hogy a kontúrok

a elején átlátszódjanak. Húzzuk át

a kontúrokat szublimálóceruzával

(fantomceruza). A ceruza vonalai

önmaguktól eltűnnek néhány órával

később. Ahhoz, hogy elkerüljük a

későbbiekben a festék átivódását,

toljunk be egy erre alkalmas méretű

papírlapot a pólóba. 

Fehér póló
3 Fessük le a szellemházat fekete

színű textilfestékkel, a vonalakat

húzzuk át fekete színű szövetfestő

filctollal. Hagyjuk a festéket jól meg -

száradni. Színezzük ki az ablakot,

ajtót és a holdat citrom- és na rancs -

sárga színű textil filctollal. A különle-

ges hatások érdekében a színeket

egymásba is festhetjük, majd hagy-

juk jól megszáradni. 4 Fessük le a

szellemeket világító festékkel. 5 A

száradást követően rögzítsük vasa-

lással a leírás szerint. Csak ezután

válik a póló mosásállóvá. 

Sárga póló
3 Fessük le a szellemházat és szel-

lemeket fekete textilfestékkel, húz-

zuk át a vonalakat fekete textil filc -

tollal. 4 Színezzük ki a holdat sárga

és narancs színű textil filctollal. 

5 Rög zítsük a száradás után vasa-

lással a leírás szerint. Csak ezután

válik a póló mosásállóvá. 

RUHAFESTÉKEK

Itt szellemek járnak!
Ez a póló biztosan eltűnteti a szellemektől való félelmet. Hiszen ha mi festjük meg, 
akkor még szerethetőek is lesznek. Különösen vidám a gyerekek számára a 
fantomceruza használata, amely önmagától eltűnik.
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A sablont tetszés szerint felnagytani
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