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ALAPANYAG
Fotokarton 300 g / m²
(Cikkszám 2025.. élénkfehér-01) lásd főkatalógus 255. oldal

Fa - akasztós dísz hópehely
(Cikkszám 18694) lásd főkatalógus 89. oldal

Akril matt festék - HOBBY LINE
(Cikkszám 2241.. fehér-01, v.kék-61) lásd FK 368. oldal)

Sörteecset készlet 
(Cikkszám 26411) lásd főkatalógus 152. oldal

Lakkfilc - HOBBY LINE
(Cikkszám 2273.. fehér-01) lásd főkatalógus 369. oldal

Szalvéta - Eszkimó gyermekek
(Cikkszám 20265) lásd főkatalógus 373. oldal

Art Potch Lakk & Enyv - HOBBY LINE
(Cikkszám 22607) lásd főkatalógus 371. oldal

Cres deco - HOBBY LINE
(Cikkszám 22608) lásd főkatalógus 374. oldal

PicTixx - GlitterPen HOBBY LINE
(Cikkszám 2335.. kék-60) lásd főkatalógus 375. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 6 mm
(Cikkszám 7711.. fehér-01) lásd főkatalógus 449. oldal
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SZALVÉTATECHNIKA

Ajtótábla „Tessék befáradni!“
Ezzel a technikával gyönyörű dekorációs ötleteket lehet egyszerűen megvalósítani. 
Szerkezethó kombinációjával egy havas, téli táj tárul elénk. 

A lakkfilcet zárt kupakkal legal. 1 percig ráz-
zuk erősen. Többször nyomkodjuk meg óva-
tosan a hegyet a papíron, így a tinta lefolyik
a nyélből a hegybe és átitatja azt. Most már
a filctoll aktív és írásra kész. Most írjunk a
filccel egy nedvszívó alátétre. Ha látjuk,
hogy fogy a tinta, egyszerűen csak pumpál-
junk utána. Használat után azonnal tegyük
rá a kupakot egy hallható klikkel és tároljuk
fektetve a filctollat. 

1 Vágjuk tetszés szerinti méretre a

fotokartont és alapozzuk le egy szé -

les sörteecsettel fehérre és világos-

kékre. Közben ne kenjük a festéke-

ket teljesen egymásba, hanem úgy

vigyük fel, hogy sötétebb és világo-

sabb részek keletkezzenek - így a

háttér élénkebb lesz. Hagyjuk jól

megszáradni. 2 Vágjunk le egy csí-

kot figurákkal a szalvétáról. Tá vo -

lítsuk el a nyomtatlan szalvétaréte-

geket úgy, hogy már csak a haj szál -

vékony nyomtatott réteg ma rad jon

meg. Ezt ragasszuk fel szalvétara-

gasztóval a lefestett kartonra, köz-

ben hagyjunk egy kis szegélyt alul,

hogy maradjon hely a szerkezethó-

nak. Ugyanezzel a módszerrel vi -

gyük fel a hópelyheket is. 3 A foto-

karton alján és a felső szegélynél

úgy vigyük fel ecsettel a szerkezet-

havat, hogy egy alakítható hatás

ala kuljon ki (ne fessük, hanem tup-

foljuk). 4 Tupfoljuk rá a hópelyheket

lakkfilccel egyenletesen a kartonra.

A PicTixx GlitterPen festékkel fes-

sük fel a feliratot a kép közepére.

Segítségként a feliratmintát átmá-

solhatjuk a kartonra egy másolópa-

pír segítségével. 5 Fessük le a hó -

pelyheket szintén egymásba futó

fehér és világoskék színűre. A szá-

radást követően a szerkezethavat

mindig felülről tegyük rá úgy, hogy

úgy nézzen ki, mintha rászálingó-

zott volna a hó. Végezetül rögzít-

sük a fa - akasztós díszt ragasztó-

val és helyezzük fel a tetejére a fe -

hér szaténszalagot, hogy fel tudjuk

akasztani az ajtótáblát. 
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