
Lámpások
1 Vágjuk ki a kreatív lámpásfóliát

két különböző méretre és helyez-

zük a motívumívet a fólia alá. A

vékonyabb festékfelvitelhez csavar-

juk rá a fémfúvókát enyhén rányom-

va a tubusos kontúrra, majd húzzuk

át ezzel a kontúrokat. Hagyjuk a

festéket legalább 1 órán át szárad-

ni. 2 Fessük ki a motívumokat kü -

lön böző színű Window Color C2 -

tubusos festékkel, a teljes hátteret

színezzük át csillám-ezüsttel illetve

csillám-arannyal. Hagyjuk a festé-

ket jól megszáradni (kb. 3 – 4 óra).

Formáljuk a mobilfóliát egy lámpás -

sá, ragasszuk vagy tűzzük össze és

díszítsük egy gyertyával. 

Ablakmotívum
Itt a motívumot egy átlátszó fóliára

fessük rá. Az ehhez tartozó pontos

leírást balra találja. A száradást

követően vegyük le a képet és hely-

ezzük el az ablaküvegen. 
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WINDOW COLOR

Szembetűnő ablak
Window Color-ral fantáziadús képek készülnek játszva 
egyszerűen! A színpompás motívumok az ablaküvegen 
és lámpáson hangulatot varázsolnak a helységbe. Egy
vidám, előkarácsonyi barkácsdélután a barátokkal és 
gyerekekkel garantált!

TIPP
Különböző méretű és színű gyertyák széles
választékát találja a főkatalógusunkban 
2012 / 13, a 189. – 190. oldalon

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 2012-10

SZERSZÁMOK
Fémfúvóka

Fémfúvóka menettel. 
Ideális pontos kivitelezések-
hez és lágy díszítésekhez.

6158 per db ...................................650,—
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Window Color C2 - Pen

Window Color C2 - kézreálló stiftforma lágy
festőheggyel, puha üveg lehetővé teszi a
könnyű és kellemes munkát, ideális a gyer-
mekkézbe.

Színek + számok:
kristály-00, fehér-01, 
citromsárga-12, 
barnakő-15, arany-18, csillám / arany-19, 
barack-31, sötétpiros-39, pink-43, 
almazöld-53, levélzöld-59, égszínkék-62, 
orientkék-65, kékes ibolyakék-74, nugát-80,
fekete-90, csillám / ezüst-93
A színek számát kérjük megadni!
2203 .. 29 ml / Pen..............................440,—

Window Pen - kontúr

Színek + számok:
arany-17, fekete-91
A színek számát kérjük megadni!
2203 .. 29 ml / Pen..............................440,—

Lámpás
Mobilfólia / kreatív lámpásfólia  
(Cikkszám 20191) lásd főkatalógus 2012 / 13  362. oldal

Gyertya
Ragasztószalag vagy tűzőgép
Ablakmotívum
Átlátszó tasak
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