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Подготовка и
третиране
на тъканите:

Розово

Предварително
изперете - без
омекотител, изсушете и
изгладете възглавничките
и завесите. След като сте
готови с изготвянето на
дизайна преминете към
декориране.

Леките материи и романтичните
аксесоари ще Ви направят щастливи!
Лилавият и розовият цвят се свързват
с романтиката и женствеността.
Тук ще привлечем вниманието
Ви със завеси в лилаво
и възглавнички в
розово – ето, че
изпълненият с
радост домашен
уют е готов!

Завеси
След като изперете и
изгладите, в долната една
трета на завесите вържете
отделни участъци с конец
2
(Сн. 1). Напръскайте с
цветните спрейове в
различни цветове (Сн. 2).
След като боята изсъхне, махнете
конците и изгладете с ютия без пара през кърпа при температура
за памук, като отделите на всеки
участък 30 х 30 см по 3 минути.

Възглавнички

Необходими материали:

. Бели завеси
. Памучни възглавнички
Marabu Textil Design, 40 х 40 см
и 50 х 50 см . Marabu Fashion

Както и при завесите, тук също след изпирането и гладенето на
възглавничките, завържете отделни участъци с конец (Сн. 1).
Напръскайте с един от спрейовете (Сн. 2). След като спреят
изсъхне, махнете конците и направете точици с контура за
текстил така, че да се получи ефект като на стилизирани цветни
тичинки, както е посочено в образеца (Сн. 3). За тази цел леко
притискайте върха на контура в тъканта. Оставете да изсъхне.
Изгладете възглавничките при температура, подходяща за памук,
като отделите на всеки участък 30 х 30 см по три минути.

spray - спрей за текстил, 100 мл,
Розов (033) и Слива (037)
Marabu Fashion-Liner, контур
за текстил 25 мл, брокат Лила
(596) и брокат Малина (505)
Ножици
Конци
Ютия
Кърпа

.

.
.

.
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Всички материали
необходими за
осъществяването на
идеята може да намерите
в Магазин Импресия на
адрес:
гр. София, ул. Кракра 26,
тел: 02/0943 83 60,
моб.тел: 0898 599 323
гр. Ловеч, пл. Тодор Кирков 1,
тел: 0895 795 434
www.impresia.bg
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