
ANYAGFESTÉS TEXTIL-UJJFESTÉKKEL

Furfangos konyhasegéd
1 A motivumot sublimálóceruzával

előrajzoljuk. 2 A bagoly testét textil-

ujjfestékkel sárgára, a lábát és

csőrét pirosra, a faágat barnára (pi -

ros és zöld keveréke) festjük ecset-

tel. 3 A szemüveg elkészítéséhez

egy festékes doboz fedélperemét

befeketítjük, és az anyagra nyom-

tatjuk. A habszivacsecsettel fehér

szint veszünk fel, és szemeket

pecsételünk a szemüveg közepé-

be. 4 Egyik kezünket gazdagon

bekenjük zöld festékkel, és a szint

mindkét kezünkön szétdör zsöl jük.

Kezünket gyorsan és erő sen az

anyagra rányomjuk. 5 Egy praliné-

formácskát belül pirosra, egy mási-

kat sárgára festünk, úgy hogy a

papír emelkedett bordázott oldala is

festékkel fedve legyen. Azonnal a

festett oldalával lefelé virágokat

pecsételünk az anyagra. Majd a for-

mácskákat azonnal levesszük az

anyagról. 6 A közepes habszivacs -

ecsettel sárga vagy piros szint ve -

szünk fel, és virágközepet pecséte-

lünk vele. A kis habszivacsecsettel

fekete szint veszünk fel, és pupillá-

kat pecsételünk.

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

Akrilecset HOBBYSTAR
lásd főkatalógus 2013 / 14  164. oldal

Tupfolóecset habszivacs - készlet
(Cikkszám 200666) lásd főkatalógus 2013 / 14  165. oldal

TERMÉKEK
Ujjfesték Textil - MUCKI

Pasztőz textil ujjfesték, vízbázisú, ujj-, kéz-
vagy ecsettel való festéshez. Pamuthoz
vagy kevert szövethez 20 %-os műszálrész-
szel, világos és sötét textíliákon. A gyermek-
barát recept megfelel az európai biztonsági
játékelőírásoknak (E71), gyerekeknek alkal-
mas keserű anyaggal.

Rögzítés: intenzív, vasalás kifordítva 
(5 perc pamut beállítással)

Mosásálló: 40 °C-ig

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, piros-30, 
zöld-50, kék-60, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
501340 .. 150 ml /doboz....................940,—

Kötény gyermekeknek - 40x50 cm

1 kötény - 
2 előny
Először elkészíte-
ni (kifesteni, nyom-
tatni, stb), aztán 
használni (a ruhá-
zat tiszta marad). Kötény zsebbel, minta 
nélkül. Alkalmas óvodás és általános iskolás
gyerekeknek.

Méret: kb. 40 x 50 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 135 g / m²
Szín: fehér 

500140 per db.................................440,—
10 db-tól.............................410,—

1 2 3 4 5 6

01 10 30 50 60

90

Form-/SchnittskizzeFarbmuster

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

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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Sablont felnagyítani 200 %-kal 
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