
WINDOW 
COLOR

A színek
ünnepélye
A Window Color-ral való munka kicsiknek és nagyoknak is
egyaránt lenyűgöző. A fénylően átlátszó festékekkel táncoló
pillangók és elegáns dekorációs függődíszek készülhetnek. 

Pillangó függődísz
1 Helyezzük a mintát a mobilfólia

alá, majd húzzuk át a kontúrokat

sűrűn ezüst színű kontúrfestékkel.

Majd 1 – 2 percig hagyjuk száradni.

2 Most fessük le a felületet külön-

böző színekkel. A festéket sűrűn

vigyük fel a felületre egészen a kon-

túrokig, majd hagyjuk jól megszá-

radni. 3 Vágjuk ki a pillangókat a

kontúrok mentén. A csáp és a szár-

nyak közötti területet hagyjuk meg,

hogy rögzíteni tudjuk az akasztót. 

4 Szúrjunk az előszúrótűvel egy

lyukat a csápok közé (használjunk

alátétet!), hogy be tudjuk fűzni a dró -

tot. 5 Vágjuk az ezüstdrótot külön-

böző hosszúságúra egy oldalcsíp-

őfogóval. Most készítsük el az

egyes díszelemeket. Fűzzük rá a

pillangókat és az indiángyöngyöket

a drótra, majd rögzítsük. Az indián-

gyöngyöket ragasszuk a kívánt

pozícióba. A drótot a spirálozáshoz

tekerjük az ujjunk vagy egy pálca köré. 

6 A kész függődísz elemeket rögzít-

sük közvetlenül a fém függődíszre

és hajlítsuk a megfelelő pozícióba. 

Dekorációs függődísz
1 Készítsünk korongmintákat külön-

böző méretű korongokból (körző vel,

pohárral, szaggatóformával, ...).

Helyezzük rá az akrillapocskákat és

húzzuk át a körvonalakat fekete és

arany színű kontúrfestékkel sűrűn.

Mindig csak egy körön dolgozzunk,

ezután húzzuk a festéket egy fog-

vájóval vagy nyárssal kifelé úgy,

hogy sugaraknak nézzenek ki. 2 A
Win dow Color technikát alkalmaz-

zuk ugyanúgy, mint a pillangónál a

2. pontban leírtak szerint. 3 A deko-

rációs függődíszeket nylonszállal

rögzítsük.

MINTÁK
A mintákat ehhez a barkácstipphez megtalálja
a weboldalunkon, Letöltések & szolgáltatások
menüpontban a barkácstippeknél.–

TIPP
A festési alapot rögzítsük a mintán keresztül.
A festéket közvetlenül a tubusból is felvihet-
jük a felületre, a hibákat egy vattapálcával
tudjuk kijavítani. A beszáradt festékmaradvá-
nyokat a fúvókában toljuk ki egy tűvel
belülről kifelé. 

SZERSZÁMOK
Pillangó függődísz:
Előszúrótű hegyes
(Cikkszám 70791) lásd főkatalógus 2011/12  300. oldal

Oldalcsípőfogó - szabványos
(Cikkszám 3195) lásd főkatalógus 2011/12  300. oldal

Olló, ragasztóanyag
Dekorációs függődísz:
Fogvájó vagy fanyárs, 
körző vagy korongformáló

ALAPANYAG
Pillangó-függődísz:
Window Color fun & fancy-kontúrfesték - MARABU
(Cikkszám 2256.. ezüst-92) lásd FK 2011 / 12  350. oldal

Window Color fun & fancy - MARABU
(Cikkszám 2255.. sárga-10, narancs-20, cs.piros-35, 
rubinpiros-38) lásd főkatalógus 2011 / 12  350. oldal

Akasztó zsebes szalagra - fém
(Cikkszám 71112) lásd főkatalógus 2011 / 12  461. oldal

Mobilfólia / Kreatív lámpásfólia
(Cikkszám 20193) lásd főkatalógus 2011 / 12  351. oldal

Ezüstdrót - Ø 0,4 mm
(Cikkszám 7102) lásd főkatalógus 2011 / 12  446. oldal

Indiángyöngyök - Rocailles ezüstcsíkos
(Cikkszám 7072.. narancs-20) lásd FK 2011 / 12  522. oldal

Dekorációs függődísz:
Akrillapocskák gömbökhöz 
(Cikkszám 7141, 7142, 7143) lásd FK 2011 / 12  230. oldal

Window Color fun & fancy-kontúrfesték - MARABU
(Cikkszám 2256.. arany-18, fekete-90) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  350. oldal

Window Color fun & fancy - MARABU
(Cikkszám 2255.. narancs-20, rubinpiros-38, középbarna-85)
lásd főkatalógus 2011 / 12  350. oldal

Acrylic Effects - csillám MARABU
(Cikkszám 2258.. csill. arany-18) lásd FK 2011 / 12  367. oldal

Perlonszál / Nylonszál - Ø 0,25 mm
(Cikkszám 70312) lásd főkatalógus 2011 / 12  518. oldal

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
Tavaszi katalógus 2012
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