Ориенталски
шик
Наблюдаваме връщане на хипи модата както
при аксесоарите, така и в обзавеждането на
дома. Пъстрите мотиви успокояват сетивата,
създават усещането за релаксация и добро
настроение

Необходими материали:
За всички модели

● Marabu Fix-it монтажно лепило на спрей,

150 мл

● Комплект на Marabu от два валяка
● Marabu Robust плоска четка, кръгла, № 14
● Пластмасова чинийка и лъжица

За завесите
Marabu шаблони „Вълни”, 31,5 х 66 см (004),
● „Вълни и точки”, 17 х 66 см (007), “Розетка”,
33 х 33 см, (003), „Кръгове и точки” 33 х 33 см
(012), Secret Rose , 15 х 33 см (075)
Marabu 3D шаблон „Версай”, 15 х 20 см (006)
● Marabu Арт печат „Барок”, 16 см (003)
● Marabu Textil plus боя за текстил за тъмна
● основа, 50 мл, Лимон (020), Червен оранж
(023), Кармин (032), Виолет тмн. (051),
Цинобър светъл (030), Светло син (090) и
Бял (070)
● Marabu боя за текстил, 50 мл, Зелен тмн. (068)

За розова възглавничка

● Marabu Арт печат „Барок”, 16 см (003)
● Marabu шаблон „Роза”, 15 х 20 см (001)
● Marabu шаблон Fleur de lis, 15 х 33 см (056)
● Marabu Textil plus боя за текстил за тъмна

основа, 50 мл, Цинобър светъл (030), Светло
син (090), Тъмен ултрамарин (055), Френско
зелен (015) и Бял (070)
● Калъфка за възглавничка в розов цвят,
40 х 40 см

За жълта възглавничка
● Marabu Арт печат „Барок”, 16 см (003)
● Marabu шаблони, 33 х 33 см: Розетка (003),

„Класическа рамка” (001)
● Marabu Textil plus боя за текстил за тъмна
основа, 50 мл, Средно жълт (021), Цинобър
светъл (030), Тъмен виолет (051), Светло син
(090) и Бял (070)
● Marabu боя за текстил, 50 мл,
Тъмно зелен (068)
● Калъфка за
възглавничка
в жълт цвят,
40 х 40 см

Подготовка и препоръки за употреба
Изперете без омекотител, изсушете и изгладете завесите и
калъфките. След като приключите работата с шаблоните, оставете
боята за съхне за около 6 часа. След това поставете отгоре тънка
кърпа и изгладете за 2-3 минути (на температура, подходяща за
гладене на памучни тъкани) или сложете във фурната на 150
градуса за 8 минути (изключение правят синтетичните тъкани,
задължително погледнете производствения етикет). След тази
процедура може да перете при температура до 40 градуса.

Подробно описание как да направите
още дизайни за възглавнички ще
откриете на www.impresia.bg

Жълта възглавничка

Завеси
Напръскайте обратната страна на шаблоните с Fix-it монтажно
лепило и оставете да изветрее за кратко. Започвайки от долния
край на завесата, поставяйте шаблоните огледално на
разположението им в горната част на завесите. Притиснете добре
и оцветете. Сложете от боята в пластмасовата чинийка, разнесете
равномерно върху валяка и нанесете цвета върху шаблона (Сн. 1).
Оцветете шаблоните така, че част от мотивите да се застъпват, а
цветовете да контрастират. Направете широк бордюр с печата
„Барок” (Сн. 2). За тази цел сложете от боята в пластмасовата
чинийка, разнесете я равномерно с помощта на валяка, а след
това потопете печата в нея. Ако накрая са останали неоцветени
места, където сте използвали шаблоните и печата, ги оцветете с
четка и със съответната боя (Сн. 3). Оставете да изсъхне.
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Първо потопете печата „Барок” в
жълтата боя. За тази цел сипете малко
от боята в пластмасовата чинийка и я
разпределете равномерно с валяка.
След това сложете печата в боята,
така че да поеме от нея с цялата си
повърхност. Напръскайте обратната
страна на шаблоните с Fix-it монтажно
лепило и оставете да изветрее за
кратко. Поставете шаблона „Розетка“
по средата на калъфката. Оцветете
широкия кръг в светло син цвят с
помощта на валяка, малките точки,
цветчетата и линиите в средата на
шаблона оцветете със светъл
цинобър. Вътрешния кръг от точици
оцветете в бяло, а мотивите около
цветчетата във виолетово. Оставете
да изсъхне. Поставете шаблона
„Класическа рамка” по ръбовете на
калъфката. Първо оцветете шаблона в
тъмно зелено. След това с помощта на
плоската четка добавете оттенъци с
бяло. Отново оставете да изсъхне.
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Розова възглавничка
С лъжичката сипете в пластмасовата
чинийка от боята за текстил в цвят
Цинобър светъл, равномерно я
разнесете с валяка. След това
потопете печата в боята.
Отпечатайте изображението във
всеки от четирите ъгъла на
калъфката и оставете боята да
изсъхне. После напръскайте
обратната страна на двата шаблона
с Fix-it монтажно лепило и оставете
да изветрее за кратко. Поставете
мотива във формата на роза между

печатите, притиснете силно, оцветете в бяло и оставете
да изсъхне. След това със светло син цвят и с помощта
на четката придайте завършен вид на розите (Сн. 1) и
отново оставете боята на изсъхне. Поставете шаблона
с мотив във формата на лилия в самия край на всеки
ъгъл. Смесете от боите в цвят Тъмен ултрамарин и
Френско зелен и с получения цвят оцветете
мотива с плоската четка. Върху елемента в
средата на лилията нанесете малко от
бялата боя (Сн. 2) и оставете да изсъхне
добре.

