
A selyempapírok hátrányos tulajdonságát, hogy mindent 
beszíneznek, itt előnyként használhatjuk: Egy benedvesített 
festőkartonra ezáltal színes akvarellek készülhetnek.
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BARKÁCSOLJUNK SELYEMPAPÍRRAL

Vízképek

1 Készítsünk elő egy alátétet. A 
selyempapírból egy olló segítsé-
gével geometriai formákat vágunk 
ki vagy egyszerűen csak darab-
kákat tépkedünk. Elegendő részt 
készítsünk elő! A szív sablont a 
kívánt méretben kinyomtatjuk és 
kivágjuk vagy egy egyedi motívumot 
készítünk. 2 A festőkartont bőséges 
vizzel átitatjuk és ráhelyezzük a szí-
vet. 3 A selyempapírokat egymás 
mellé vagy átfedéssel egymás-
ra ráhelyezzük az alátétre, igény 
szerint mindig újra nedvesítjük. A 
selyempapírt a festőkartonon kb. 

30 percet (nedvességtől függően) 
száradni hagyjuk. A szívet és a 
selyempapírt óvatosan levesszük. 
4 Végezetül gyöngyfestő tollal dí-
szítjük.

JUNIOR - Brush 
(Cikkszám 200052)

Csésze vízzel, igény szerint olló

JUNIOR B h
SZERSZ ÁMOKTIPP

Képakasztót rendeljünk hozzá:
Képakasztó / ragasztófül-papír
(Cikkszám 400294; 400295)

02 10 18 30 40 50 63 92

01 10 30 40 51

59 61 69 70 80

ALAPANYAG

Festőkarton 

100% pamut, 
előalapozott 
Vastagság: 3,5 mm, kb. 300 g / m²
 501687  10 x 10 cm ...........................  150,— 
 501688  20 x 20 cm ...........................  320,— 
 500799  24 x 30 cm ...........................  450,— 
 500800  30 x 40 cm ...........................  660,— 
 500801  40 x 50 cm ...........................  870,— 

 Selyempapír 

Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 20 g / m²

Számok + színek: 
fehér-01, sárga-10, piros-30, rózsaszín-40, 
világoszöld-51, sötétzöld-59, világoskék-61, 
sötétkék-69, ibolyakék-70, barna-80
A színek számát kérjük megadni!
1 réteg = 26 ív per szín!
 401515 ..  per réteg .........................  720,— 
  10  rétegtől/szín ..............  670,— 

 Selyempapír - 
KEVERT 
CSOMAG 

Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 20 g / m²
1 réteg = 26 ív!
 40151599  per réteg .........................  760,— 
  10  rétegtől ......................  720,— 

 Gyöngyfestő - 
toll 

Számok + színek: 
krém-02, sárga-10, arany-18, rubin-30, 
pasztell rózsaszín-40, pasztell zöld-50, 
pasztell türkiz-63, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501351 ..  30 ml/tubus ....................  840,— 

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2017-06



Sablon

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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