Весел

Цветен
микс
Blütenmix
Създайте много настроение с малко труд! Тази пролетна
шарена декорация за великденската трапеза става
готова за броени минути благодарение на широката
гама цветове мраморна боя easy marble на Marabu.
Необходими материали:

За всички модели

● Мраморна боя easy marble, 15 мл, Лимон (020),
Средно жълт (021), Оранж (013), Черешово червен
(031), Рубинено червен (038), Лавандула (007),
Аметист (081), Патладжан (039), Дълбоко зелен
(067) и Водно зелен (297) ● Дървени шишчета
● Малки пластмасови кофички ● Кухненска
хартия ● Лист хартия ● Вестници
● Престилка ● Ръкавици за еднократна
употреба

Метални цветя

● Marabu метални цветя ● Клещи

Поставки за яйца

● Marabu маркер за декорация, 1-2 мм, в цветове по желание
● Бели поставки за яйца ● Клещи

Декорация за маса” Цветна поляна”

● Картон по избор ● Пънч „маргаритка” ● Шанца за изрязване на хартия във
формата на цвете и орнаменти
● Профи машина за изрязване и релеф

Първо застелете работната площ с
вестници и напълнете пластмасовите
кофички с вода. За метално цвете, цвете от
картон и поставка за яйце избирайте по няколко
цвята боя, най-добре по 2-3. Колкото повече капки
боя сложите, толкова по-наситен ще бъде цветът на
мраморната боя. Силно разклатете шишенцата с боя и
сипете във водата по около 5 капки от всеки цвят. С
помощта на дървено шишче направете шарка във водата. След
това веднага потопете метално цвете, картон или поставка за
яйце и веднага извадете. Отстранете непотребната боя с парче хартия
(с ръба на листа) от водната повърхност, докато водата отново стане чиста.
Повторете същата процедура при всички останали предмети. Готовите метални
цветя закачете и оставете да изсъхнат. След като боята изсъхне напълно, ги забършете с влажна
кърпа. За да придадете стилен пролетен акцент на полилея им завържете панделка в подходящ цвят. След като
изсъхне, изрежете от разноцветната хартия цветчета за великденската трапеза с помощта на шанцата или
профи машината за изрязване. Основите на поставките за яйца по желание може да украсите допълнително в
подходящи цветове с маркерите за декорация.

Продуктите необходими за осъществяването на идеята ще
откриете в Магазин Импресия на адрес: София, ул. Кракра 26
тел: 02/943 83 60, моб. тел: 0898 599 323, www.impresia.bg

