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RUHAFESTÉS SZŰRŐNYOMÓ SABLONOKKAL

Fashion Week az
osztályteremben!

ból, kaparóból és speciális fóliából) te -
gyük rá a ragasztós felével lefelé a
sima pólóra, nyomjuk rá erősen és si -
mítsuk ki. Helyezzük a pólóba a spec -
iális alátétet, a festéket vigyük fel egy
ecsettel felül a motívum mentén egy
széles vonalban a sab lonra. 2 Felül
tartsuk meg a kezünkkel majd a fes-
téket húzzuk le a kapa róval 45°-os
szögben lefelé. Tegyük rá felül még -
egyszer majd ismét húz zuk le, amíg

a teljes motívumot be nem fedi a
festék. A felesleges festéket töröljük
le egy konyhai törlő vel. Vigyázat: Ne
menjünk rá a sab lon élére! 3 A sab -
lont lassan húzzuk le majd tisztítsuk
meg vízben egy szi vaccsal. Hajszá rí -
tó val szárítsuk meg a festéket majd
vigyük fel a feliratot textilfestő filctol-
lal. A száradási idő után (min. 24 óra),
rögzítsük vasaslóval (2-es fok. sütő pa -
pírral lefedve) fentről kb. 1 – 2 percig.

Készítse el saját divatvonalát. Sablonokkal, ruhafestékekkel és -filctollakkal –
egyszerűen és gyorsan javíthatunk fel pólókat, farmerokat és pamuttáskákat!

SZERSZÁMOK
Tupfolóecset hab - készlet
(Cikkszám 26891) lásd 63. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 155 – 159. oldal

Olló
lásd főkatalógus 152 – 154. oldal

Tű
lásd főkatalógus 412. oldal

Póló I’m a Rockstar: 1 A my Style
csillag sablont (a csomag áll sab lon -

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.
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Póló bagoly: Rajzoljuk elő a kontú-
rokat a JAVANA - szublimálóceruzá-
val (fantomceruza). Az egyenes vo -
na lakat ragasszuk le takarószalag-
gal. Először a sablonozott mezőket
fessük le. Ehhez fújjuk be a sablont
Fix-It tapadóspray-vel, hagyjuk kicsit
száradni és helyezzük rá. Egy tupfo-
lóecsettel óvatosan tupfoljuk ki, majd
hajszárítóval szárítsuk meg. A mara-
dék felületet fessük ki festékkel és
ecsettel. A bagoly széleit húzzuk át
ruhafestő filctollal. A száradás után
rögzítsük a festéket vasalóval (2-es
fokozaton sütőpapírral lefedve)
fentről kb. 1 – 2 percig. Vágjunk ki a
vasalófóliából darabokat és tegyük rá
a leírás szerint (lásd csomagolás),
varrjunk rá gombokat és már készen
is van a design póló.

TIPP
� A pamutot a festés előtt mossuk ki 

öblítő nélkül. 

� Többszínű festékfelvitel
Az alapleírás 1-2. lépését követően ve -
gyünk fel egy kis festéket egy ecsettel és 
kenjük rá a sablonozott motívumok bizo-
nyos részleteire. Ritkán dolgozzunk, mivel 
a festék gyorsan szárad és a sablon 
szűrője összeragad. Ezután tovább az 
alapleírás 3-4. lépése alapján. 

� Multicolor-technika
Egyszerűen csak az első lépésnél vigyünk 
fel az ecsettel különböző színeket egymás 
mellé. A kaparóval való lehúzáskor összeke-
verednek a festékek átmenetei, így alakul 
ki egy szivárvány hatás. 
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Elkészítési minta

ALAPANYAG
Póló napsárga 
lásd jobbra és főkatalógus 389. oldal

Ruhafesték: JAVANA TEX Sunny 
(Cikkszám 2300.. kül. színek), lásd jobbra 

Ruhafestő filc: JAVANA texi mäx CSILLÁM KÉSZLET
(Cikkszám 23141) lásd jobbra

My Style sablon - csillag A4
(Cikkszám 23705) lásd jobbra

JAVANA - Szublimálóceruza (fantomeruza)
(Cikkszám 6144) lásd főkatalógus 401. oldal

Festősablon - Korongok 30 x 30 cm
(Cikkszám 23457) lásd jobbra

Fix-It Tapadóspray - MARABU
(Cikkszám 1972) lásd főkatalógus 388. oldal

Csillám - vasalófólia DIN A4
(Cikkszám 2318..) lásd főkatalógus 389. oldal

Gombok
(Cikkszám 70469) lásd főkatalógus 404. oldal

Gyermekpóló -
napsárga

Elkészítési-
minta
lásd balra

A saját készítésű
textíliák minden esetben egyedülállóak és egés-
zen személyes ajándékok sokféle alkalomra. A
kínálatunk mindegyik pamutterméke kiválóan
alkalmas ruhafestésre, szövetnyomásra, sablon-
festésre, Pluster Pen-hez stb. 
FONTOS: Ajánlatos kimosni a pamuttermékeket,
hogy a ruhafesték jól be tudjon hatolni a szövetek
közé 
KÉREM ÜGYELJÜNK: A pamuttermékek a
mosás során kicsit összemehetnek. Még a legki-
sebbek közöttünk is készíthetnek csodás műalko-
tásokat. Így egy saját festésű, nyomtatott vagy
batikolt póló természetesen még több szórako-
zást és jókedvet garantál. 

1. oszt. minőség: 145 g/m²
Szín: napsárga

Méret 116 (kb. 5 évesnek)

Teljes hossz: 48 – 50 cm, szélesség: 35 – 37 cm
61933 per db..........................................960,—

10 db-tól......................................860,—

Méret 128 (kb. 8 évesnek)

Teljes hossz: 53 – 55 cm, szélesség: 37 – 39 cm 
61934 per db..........................................960,—

10 db-tól......................................860,—

Méret 140 (kb. 10 évesnek)
Teljes hossz: 58 – 60 cm, szélesség: 41 – 43 cm
61935 per db..........................................960,—

10 db-tól......................................860,—

Póló Unisex -
napsárga

100 % pamut,
1. oszt. minőség. A tanórán elkészített pólók
eredeti csoportfellépéseket eredményeznek
sportban és szabadidőben egyaránt. 

1. oszt. minőség: 130 g/m²
Szín: napsárga

Méret S
Teljes hossz: 64 – 70 cm, szélesség: 45 – 49 cm
61936 per db.......................................1.150,—

10 db-tól...................................1.090,—

Méret M
Teljes hossz: 70 – 73 cm, szélesség: 50 – 52 cm
61937 per db.......................................1.150,—

10 db-tól...................................1.090,—

Méret L
Teljes hossz: 72 – 74 cm, szélesség: 50 – 53 cm
61938 per db.......................................1.150,—

10 db-tól...................................1.090,—

My Style sablon csillag

Alkotások, mintha designer-től 
volnának! Néhány egyszerű 
lépéssel gyors és divatos 
eredményt érhetünk el. Ezzel
az öntapadó, többször 
használható szűrőnyomó-
sablonokkal csodás, divatos 
mintákat varázsolhatunk. 
Alakalmas magas term. rosttartalmú textíliákhoz,
mint pl.: póló, top, táska, párna, asztali futó, stb.
Kaparóval sé részletes leírással az egyszínű és
többszínű festékfelvitelhez. 

Sablonméret: A4

23705 per db.......................................2.240,—

Festősablon - 
Korongok

Sablonméret:
30 x 30 cm
23457 per db.......................................1.750,—

JAVANA texi mäx
CSILLÁM KÉSZLET

Vonalszélesség: 2 – 4 mm

23141 5 db/cs. ....................................3.450,—

Javana TEX Sunny

Színek + számok: fehér-01, bézs-02,
citromsárga-12, aranysárga-13, narancs-20,
v.piros-31, kárminpiros-33, pink-43, májuszöld-
53, brilliánszöld-54, olívazöld-55, smaragd-56,
azúrkék-60, türkizkék-63, royalkék-65,
ibolyakék-70, sötétbarna-89, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2300 .. 50 ml/üveg................................830,—
2301 .. 500 ml/üveg .............................3.960,—

Pamuttáska
Kalóz

Nyomtatott kontúrral, ideális kisgyermekeknek
kifesteni, 100 % pamut, rövid füllel.

Szín: natúr fehér
Méret: kb. 38 x 42 cm

61932 per db..........................................470,—
12 db-tól......................................440,—

Sportzsák
ló

Nyomtatott kontúrral, ideális kisgyermekeknek
kifesteni, 100 % pamut, zsinórral

Méret: kb. 32 x 35 cm

61903 per db..........................................470,—
12 db-tól......................................440,—
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