
Olló, puha ecset, 
papírlap beletenni, vasaló

SZERSZÁMOK

1 Mossuk ki a pólót öblítő nélkül,
hogy eltávolítsuk az appretúrát,
majd szárítsuk meg. 2 Vágjuk ki a
szalvétamotívumot és húzzuk le
óvatosan a legfelső réteget. 3 Tol -
junk be a pólóba egy papír- vagy
kartonlapot, hogy megakadályoz-
zuk a ragasztó átszivárgását. Most
helyezzünk a pólóra egy kivágott
szalvétamotívumot. Vigyük fel a fe -
lületre a textil ragasztót egy puha
ecsettel sűrűn. Közben mindig a kö -
zepéről kiindulva kifelé dolgozzunk.
Az esetlegesen kialakult gyűrődé-
seket simítsuk ki az ecsettel.
Ugyan így készítsük el a többi motí-

vumot is. 4 Rövid száradási idő
után távolítsuk el a beletolt papírla-
pot, hogy elkerüljük az összeraga-
dást. Hagyjuk jól megszáradni (kb.
24 óra). 5 Fordítsuk ki a pólót és kb.
5 percig vasaljuk pamut fokozaton,
így rögzítjük a textil ragasztót. 
6 Most fordítsuk vissza és emeljük
ki a pillangó testét Pluster& Liner
Pen felhólyagosodó festékkel. Ezt
követően hagyjuk jól megszáradni.

TIPP
A textil-ragasztóval és PicTixx - Pluster &
Liner hólyagosodó festékkel készített textíli-
ák 40 °C-ig moshatóak kifordítva.

PÓLÓKÉSZÍTÉS 
SZALVÉTATECHNIKÁVAL

Pillangó-
gyűjtemény
Tavaszi színben pompázó pillangók egész raja száll 
le erre a pólóra. Szalvétatechnikával olyan optika 
keletkezik, mintha nyomtattuk volna!

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
Vásárlói levél 2014-02

Textil Potch - JAVANA
szalvétaragasztó

Szalvétaragasztó és friss 
szalvétamotívumok pamut-
táskáknak, párnahuzatnak, 
asztalterítőnek, rongyoknak, 
hátizsákoknak és sokminden 
másnak egy teljesen új külsőt 
adnak. Az elkészített textiliák 
baloldalúan 40°C-ig moshatóak. 
Többféle elkészítési lehetőség adódik 
JAVANA TEX ruhaanyagfesték kombiná-
ciójával. A motívumokat az anyagfestékkel
átfesthetjük vagy az anyagot lealapozhatjuk.
Átlátszó vízbázisú folyadék textíliákhoz.

500473 150 ml / tégely ................1.430,—

Szalvéták - 
Nappali álom

Méret: 33 x 33 cm,
3-réteg

501573 20 db /cs. ..........................720,—

Kül. pólók
lásd főkatalógus 2013 / 14  419 – 420. oldal

PicTixx - Pluster&Liner Pen
(Cikkszám 501348.. napsárga-16, narancs-20, eper-30) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  403. oldal

ALAPANYAG


