Ефектна игра с

Необходими материали:
• Marabu - Еasy marble мраморна
боя 15 ml средно жълта (021),
светлозелена (062) и оранж (013)
• бели пластмасови яйца
• сатенена панделка, широка 3 мм
• малка пластмасова кофичка
• кухненска хартия
• обикновен лист хартия
• дървени шишчета
Първо застелете с хартия мястото,
където ще работите. Напълнете
пластмасовата кофичка със студена
вода. След това забодете яйцето на
дървеното шишче. Хубаво разклатете
боите. Капнете във водата от
оранжевата мраморна боя, после
от жълтата и зелената (Сн. 1).
С помощта на дървеното шишче
направете желаната шарка, като
бръкнете с него във водата и
раздвижите повърхността й,
където се намира боята (Сн. 2).

Комплект Happy Easter кутия съдържа:
- 5 пластмасови яйца, 6 см
- 5 дървени пръчици, 10 см
- 4 цвята Marabu Easy marble по15 мл
(021 средно жълт, 038 рубинено
червен, 067 дълбоко зелен, 095
лазурно син);
- декоративна трева
- инструкции

Бавно потопете яйцето, докато цялото
остане под водата. По този начин боята
се нанася като тънък филм върху
неговата повърхност. После бързо го
извадете. (Сн. 3).
Готово! Внимателно отстранете
непотребната боя от водната повърхност
с ръба на лист хартия, докато водата
отново стане бистра (Сн. 4).
Остатъците от старата боя пречат за
равномерното разнасяне на новата боя,
а също така оставят и нежелани шарки
върху следващото яйце. Повтаряйте
тези стъпки при всяко следващо яйце.
Оставете всички яйца да изсъхнат за
приблизително 15 минути, а след това
по избор ги декорирайте. Направете
връзки от сатенената панделка и ги
закачете.

Комплект Великден с кофичка съдържа:
- 5 пластмасови яйца, 6 см
- 5 дървени пръчици, 10 см
- 4 цвята Marabu Easy marble по 15 мл
(021 средно жълт, 038 рубинено червен,
067 дълбоко зелен, 095 лазурно син);
- пластмасова кофичка
- декоративна трева
- инструкции
Всички материали и
комплекти, включени
в статията, може да
откриете на адрес:
София, ул. Кракра 26,
тел./факс: 02/943 83 60,
моб.тел: 0898 599 323,
www.impresia.bg

СЪВЕТ:

При мраморната техника трябва да се
работи бързо и сръчно, защото боята
образува филм за изключително кратко
време, като това не позволява да се
направят предпочитаните шарки.

