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ÜVEG DESIGN - NEW ART 

Szenteltvizes
üveg

1 A kívánt keresztet rajzoljuk elő

egy papírlapra és húzzuk át egy

sötét filctollal. A saját készítésű

motívummintát helyezzük a fólia

(átlátszó fólia) alá, majd húzzuk át a

kontúrvonalakat arany színű kon-

túrral a fólián. 2 Hagyjuk legalább 2

órán át száradni. Ezután vigyük fel

a festéket vékonyan a felületre, a

festékátfolyáshoz az egyes színek

között használjunk fapálcikát (már-

ványozás) és hagyjuk legalább 24

órát (a festékfelvitel rétegvastag -

ságától függően) száradni. 3 A mo -

tívumot az egyik sarkán szedjük fel,

majd húzzuk le a fóliáról. Ahhoz,

hogy a motívum sima, buborék men-

tes és bársonyosan simuljon rá az

üvegre, mártsuk bele a motívumot

rövid időre egy tál hideg vízbe és

A szenteltvíz az áldás jele az egyház-
ban és a Szentségek közé tartozik,
olyan víz, amelyre egy pap szent be szé -
det mondott. Ezzel a kedvesen elké szí -
tett üveggel ön is hazaviheti ezt a külön-
leges vizet a családtagok áldásához. 

csepegtessük le. 4 Helyezzük rá a

keresztet a sima aljával a por- és

zsírmentes üvegfelületre, majd nyom -

kodjuk rá egy pamutkendővel ala-

po san a közepétől kiindulva. Bent -

ről kifelé simítsuk, hogy a víz és a

légbuborékok távozni tudjanak. A ke -

resztet óvatosan tupfoljuk le és

hagyjuk éjszakára száradni. 5 Vé ge -

zetül égessük rá előmelegített sütő -

ben 160 °C-on, 45 percig, majd hagy -

juk kihűlni a sütőben. Most már dí szít -

hetjük az üveget különböző szalagok-

kal is és megtölthetjük szentelt vízzel.


