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Kartonlap vagy műanyag

Mossuk ki a festés előtt a sportmel -
lényt öblítő nélkül, hogy eltávolítsuk az
apretúrát. Így a szövet optimálisan fel
tudja venni a festéket. A száradást
követően toljunk bele egy kartonlapot
vagy műanyagot, hogy megakadá -
lyozzuk a festék átszivárgását.
Kszítsük el a mellény mindkét oldalát. 
1 Toljuk bele a mintát a mellénybe és
húzzuk át a vonalakat fantomceruzá-
val, a vonalak egy idő után önmaguk-

és neveket egy ecsettel. Rövid szára-
dási idő után távolítsuk el a kartont
vagy műanyagot, hogy megakadá -
lyozzuk a hozzáragadást. Ezután
hagyjuk a kész motívumot jól meg -
szá radni. 
A festék rögzítése:
Vasaljuk legalább 5 percig pamut
fokozaton vagy a levegőn (min. 24
óra). Ezután mosható lesz 40 °C-ig
(kifordítva). 

tól eltűnnek. 2 Vegyük fel a festéket az
ujjunkkal és fessünk rá a szövetre,
közben enyhén dörzsöljük bele a fes-
téket a szövetbe. A tupfolást az ujjunk
hegyével végezzük el. 3 Készítsük el
a virágfejeket tetszés szerinti színár-
nyalatban és készítsünk rá azonnal a
még nedves festékbe egy második
színárnyalatot is. A színátmenetet kör-
körös mozdulatokkal alkossuk meg. 
4 Fessük fel a virág szárait, vonalakat

Sportmellény 

Oldala nyitott, 
gumipánttal, 
minta nélkül. 
Ideális sportren-
dezvényekhez, 
kül. ünnepekhez, stb. 

Fej: Ø kb. 16 cm
Méret: kb. 37 x 54 cm
Alapanyag: 100% pamut
Minőség: 135 g /m²
Szín: fehér

500921 per db ................................390,—
10 db-tól ............................360,—

Ujjfesték textil - MUCKI

Pasztőz textil ujjfesték, 
vízbázisú, ujj-, kéz- vagy 
ecsettel való festéshez. 
Pamuthoz vagy kevert 
szövethez 20 %-os mű-
szálrésszel, világos és 
sötét textíliákon. A gyermekbarát recept
megfelel az európai biztonsági játékelőírá-
soknak (E71), gyerekeknek alkalmas 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,—

Szublimálóceruza /Fantomceruza - JAVANA
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RUHAFESTÉS 
UJJFESTÉKKEL

Hogy hívnak?
Ez a névvel ellátott mellény ideális nyári ünnepségekre,
táborokba vagy iskolakezdésre. Alkalmazzuk egyszerűen 
a mintát vagy készítsünk egy személyes motívumot.
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