Мечти

върху стъкло

Нобходими материали:
l Боя за стъкло Marabu-GlasTattoo, 100 мл,
Glitter-Opal (590)
l Marabu-Шаблон, 10 x 33 cm,
„Коледни топки“ (0008) и
15 x 33 cm, „Елени“ (0011)
l Marabu-Четки за шаблони комплект 3 бр.
l Marabu-Спрей за шаблони 150 мл
l Пластмасови чинии
l Самозалепваща хартиена лента

Първо изберете как точно
искате да разположите мотивите
за целта с тиксо ги монтирайте
временно за стъклото.
След това от обратната страна на
шаблона напръскайте с Marabuзалепващ спрей и го оставете да
изсъхне за около 10 минути докато
стане лепкав на пипане. Залепете
шаблона на избраното от вас
място и притиснете силно, за да
го фиксирате добре към основата
и да остане неподвижен.
Вече може да нанесете боята
върху добре залепналия за
стъклото мотив, като първо
потопите четка за шаблони от
дунапрен в малко от боята която
сте сложили в пластмасова чиния.
С леки потупкващи движения
отнемете от боята още в чинията ,
а след това нанасяйте директно
върху шаблона. По този начин
нанесеният цвят ще придобие
деликатен и елегантен вид с ефект
на замъглено стъкло. За да не
зацапате прозореца извън мотива
маскирайте около него с хартиено
тиксо.

На пръв поглед тези Коледни мотиви са
като скъпоценни стъклени гравюри. Но
такава декорация върху стъклото може
да направите със шаблони и специална боя

Веднага след като приключите с
нанасянето на боята, премахнете
шаблона, като го отлепите в посока
от горе на долу. Почистете го с
хладка вода и сапун и така ще може
да го ползвате многократно.
Боята изсъхва бързо нанесена по
този начин за около 1 час, след
което е водоустойчива.

СЪВЕТ:
Когато декорацията ви омръзне или
празниците отминат можете без
остатъци да я премахнете.
Използвайте стъргалка за стъкло или
керамични котлони и хладка вода.
Накиснете обилно боята с вода и
я изстържете след като омекне.

Нежен

Декор
Необходими материали:

l Marabu-Самозалепващи шаблони
„Коледа“ (009) включващи гъбка за шаблони
l Marabu-Боя за стъкло GlasTattoo, 100 ml, GlitterOpal (590) l Свещник или прозрачни малки чашки

Първо старателно почистете свещника
от мазни петна и прах. Монтирайте мотива
от самозалепващите се шаблони, като го
притиснете добре за да прилепнат добре
всички части (Сн. 1).
Сложете в пластмасова чиния малко от
боята и потопете леко гъбката за шаблони
вътре. Отстранете излишното количество
от боя като потупате гъбката върху лист
хартия. Нанесете равномерно боя върху
мотива (Сн. 2).

Отстранете шаблона (Сн. 3) и го почистете
заедно с гъбата докато изчакате боята да
изсъхне.
Всички материали необходими за осъществяването на идеята
може да намерите в Магазини Импресия на адрес:
София, ул. Кракра 26, тел: 02/ 943 83 60, моб. тел: 0898 599 323,
.Ловеч, пл. Тодор Кирков 1, тел: 0895 79 54 34
www.impresia.bg

