
SZÖVETFESTÉS FILCTOLLAKKAL

Csinosítás

Egyszerű pólókat vagy táskákat feljavítani szövetfestő
filctollakkal és rávasalt alkalmazásokkal. Kevés 
ráfordítással saját kollekciót kreálhatunk. 

esetlegesen díszítsük csillámfesték -

kel. 3 A száradás után fedjük le a

motívumokat sütőpapírral, rögzít-

sük egy vasalóval 2-es fokozaton,

gőzölés nélkül kb. 1 – 2 percig. Azok

a textíliák, amelyeket alkalmazások -

kal szépítettünk meg, moshatóak

30 °C-ig. 

1 Az alkalmazást helyezzük a kí vánt

felületre, majd takarjuk le egy kendő-

vel. A vasalót 3-as fokozaton gőzö-

lés nélkül kb. 20 – 30 másodpercig

nyomjuk rá és rögzítsük. A hátulját

vasaljuk utána és hagyjuk kihűlni. 2 A
festési mintát helyezzük úgy a póló-

ba, hogy a sötét kontúr az elején át -

látszódjon. Most vigyük át a kontúro -

kat a JAVANA-szublimálóceruzával a

külsejére, majd egy vékony szövet-

filctollal húzzuk át. Színezzük ki az

előrajzolt motívumot színesre és

TIPP
Az alkalmazásoknál egy rávarrás biztosabb
tartást ad. Hőérzékeny szöveteknél a motí-
vumot alapvetően fel kell varrnunk. 

MINTÁK
A mintát ehhez a barkácstipphez megtalálja a
weboldalunkon letöltések & szolgáltatások
menüpontban a barkácstippek alatt.

ALAPANYAG
Pólók és táskák
lásd főkatalógus 2011 / 12  391 – 398. oldal

Marabu Textil - festő vékony
(Cikkszám 2306.. fekete-90) lásd FK 2011 / 12  384. oldal

Póló malacos :
Alkalmazás - virág, szív és gomb
(Cikkszám 62182) lásd TK 2012  71. oldal

Marabu Textil - festő szabványos
(Cikkszám 2307.. narancs-20) lásd TK 2012  71. oldal

Marabu Textil - festő PLUS
(Cikkszám 2313.. csill. rózsaszín-46,
csill. zöld-50, csill. petróleum-56, 
csill. ezüst-92) lásd TK 2012  71. oldal

Póló virágok :
Alkalmazás - virág
(Cikkszám 62184) lásd TK 2012  71. o.

Edding pólófestő filc KÉSZLET
(Cikkszám 23301) lásd FK 
2011 / 12  384. oldal

Marabu - Glitter Liner
(Cikkszám 2355.. mandarin-20, 
rubin-30, petrol-56, ezüst-92) 
lásd TK 2012  71. oldal

Táska :
Alkalmazás - szív és pillangó
(Cikkszám 62183) lásd TK 2012  71. oldal

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

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2012
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