
Grillkötény
1 A sablonokat másoljuk át másoló-

papírra és vágjuk ki szikével. Köz -

ben mindig csak egy részt vágjunk

ki sorban. A steak-nél a belső, fehér

résszel kezdjük. 2 A mindenkori

sablont helyezzük rá a kötényre

(előmosott) majd vigyük fel a texil-

festéket egy tupfolóecsettel. Ezzel

a módszerrel vigyünk fel minden

motívumot. 3 A feliratot szabadon

választhatjuk, készítsünk sablont

SZÖVETFESTÉS

Vicces & praktikus
majd fessük fel a kötényre. 4 A fes-

téket közvetlenül az anyagon is

keverhetjük. Vigyük fel az első színt

majd tupfoljunk rá fehérrel, így kés-

zülnek a satírozások. 5 Húzzuk

meg egy fekete ruhafilccel a kör-

vonalakat. 6 Hagyjuk megszáradni

és kb. 5 percig vasaljuk kifordítva,

így a munkadarab fény- és mosá-

sálló lesz. El is készül egy csodás

Apák napi ajándék!

SZERSZÁMOK
Barkácskés „SZIKE” 9 mm
(Cikkszám 3306) lásd főkatalógus 132. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 133-135. oldal

Ceruza

OKTATÁSI CÉLOK
� Kísérletezés a különböző színekkel
� Használati tárgy elkészítése
� A kitartás és koncentráció javítása

Egy vidám grillkötény a
család grillmesterének
vagy egy elegánsan
modern díszpárna a nap-
paliba. Textilfestékkel a
legkülönbözőbb kreációk
készíthetőek és ezáltal
szimpla pamuttermékekből
műalkotások készülnek.

Díszpárna
1 Ragasszunk le takarószalaggal

téglalapokat, négyzeteket és csíkokat.

2 Vegyük fel a festéket az ecsettel és

fessük le a formákat mindig a ragasz-

tószalagtól ellentétesen. 3 A festés

után közvetlenül vegyük le a ragasz-

sztószalagot. 4 Rajzoljunk egy ceru-

zával köröket, fessük ki ruhafestékkel

vagy pontozzuk ki a peremét. 5 Szá-

radás után kb. 5 percig vasaljuk. Egy

modern Apák napi ajándék!

ALAPANYAG
Pamutkötény 190 g/m2
(Cikkszám 61752) lásd főkatalógus 314. oldal

Párnahuzat
(Cikkszám 6179) lásd főkatalógus 315. oldal

Takarószalag / Festőszalag
(Cikkszám 223925) lásd főkatalógus 213. oldal

Ruhafesték / Ruhafestő filc
lásd főkatalógus 304 - 307. oldal

Másolópapír / Pauszpapír
(Cikkszám 9101) lásd főkatalógus 215. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a web-áruházunkban is.
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A mintát 141 %-kal felnagyítani.

Ez az A4-ről A3-ra való nagyítás.


