
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 2014-10

Gyertya viaszmotívumokkal 
1 Stancoljuk ki a hópelyheket a ly-
ukasztóval a díszítő viaszlapokból. 
Ha szükséges, stancolás előtt te-
gyük a hűtőszekrénybe, esetl. távo-
lítsuk el az elválasztópapírt. A mo-
tívumot úgy lehet könnyedén eltávo-
lítani a lyukasztóból, ha még lenyom-
va tartva megfordítjuk. 2 A kistancolt 

motívumokat könnyedén rányom-
hatjuk a gyertya felületére kézme-
leg segítségével. 3 Emeljünk le tet-
szés szerinti mennyiségű viaszla-
pot és nyomjuk rá a gyertya aljá-
ra. 4 Emeljük ki még a fehér gyer-
tyát Candle Liner festékből kinyo-
mott ezüst/csillám pöttyökkel.

Ne csak karácsonyra barkácsoljunk gyertyákat! Jégkristály, 
lágy hópehely és egy olvadó viasz effektus nagyon könny-
en elkészíthető. A motívumokat kistancoljuk viaszlapokból, 
hordjuk fel a folyékony viaszt viaszfestékkel és nyárssal a 
felületre. 

Gyertya viaszfestékkel
1 Hordjunk fel a gyertya tetejére gyer-
tyafestékkel köröket, először a kéket, 
aztán középre a világoskéket és alul-
ra a fehéret. 2 Most húzzuk a nyárs-
sal a festéket lassan fentről lefelé, 
végezzük el ezt a gyertyán körben 
a teljes felületen. Hagyjuk a viasz-
festéket legalább 8 órát, a legjobb, ha 
egy éjszakán át, száradni. 

Mindkét technika egy gyermekbiztos LED-
viaszgyertyán is működik. 
Gyertya - LED 
(Cikkszám 301269) lásd főkatalógus 2014 / 15  211. oldal

Ceruzaelem - Longlife 1,5 V
(Cikkszám 100305, 101345) lásd FK 2014 / 15  119. oldal
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Gyertya viaszmotívumokkal
Tömbgyertya - 80 x 50 mm

Égési idő:  kb. 17 óra

Színek + számok: 
fehér (Snow)-01, petróleum-58
A színek számát kérjük megadni!
301180 .. per db ............................. 310,—
 24 db-tól/szín ................. 280,—

Tömbgyertya - 100 x 50 mm

Égési idő:  kb. 20 óra

Színek + számok: 
fehér (Snow)-01, elefántcsont (Ivory)-08
A színek számát kérjük megadni!
301179 .. per db ............................. 360,—
 24 db-tól/szín ................. 320,—

Díszítő viaszlap
(Cikkszám 301161.. fehér-01, középkék-60, v.kék-61) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  213. oldal

Viaszlapok - 1 mm
(Cikkszám 301174.. ezüst-92) lásd FK 2014 / 15  213. oldal

Candle Liner - MARABU
(Cikkszám 301071.. ezüst / csillám-96) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  215. oldal

Lyukasztó nagy hópehely
(Cikkszám 400261) lásd főkatalógus 2014 / 15  289. oldal

Gyertya viaszfestékkel 
Gömbgyertya - Ø 80 mm
(Cikkszám 300256) lásd FK 2014 / 15  209. oldal

PicTixx - gyertyafestő
(Cikkszám 301070.. fehér-01, kék-60, v.kék-61) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  217. oldal

Nyárs - fa 
(Cikkszám 101182) lásd főkatalógus 2014 / 15  100. oldal

2


