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Kavicsfestő készlet
3D-s festékek

Festékek

Műanyag
poharak

Lakk

Keverőpálcika
Kavicsok

Ecsetek

Ezekre lesz még szükséged:
• Egy csésze víz • Alufólia (vagy kemény műanyag lemez / felület) a tiszta bevonathoz
• Papírtörlő
• Mintázó eszközök vagy fogpiszkáló a 3D festékkel való mintázáshoz (opcionális)
• #2 ceruza
• Színes ceruzák a színes tervezéshez

Kezdés

Mintázó eszközök

Mindig várd
meg, hogy
megszáradjon
a festék a
lépések
között!

Takard le az asztalt régi újságpapírokkal. Mosd meg a kavicsokat mosogatószeres vízzel, és győződj meg róla, hogy
minden koszt eltávolítottál. Helyezd a megtisztított és száraz kavicsot a letakart felületre. Mindig ügyelj rá, hogy
legyen elég ideje megszáradni a festéknek a kavicson a lépések között!

Alapréteg
Válassz egy kavicsot, ami a
legközelebb áll az
elképzeléseidhez, és fesd
ki egy színes alappal. Várd
meg, amíg megszárad, és
fess rá még egy réteget.

Rajzok
Ha az alapréteg
megszáradt, egy
ceruzával rajzolj a
kavicsra, amit csak szeretnél.
Használhatod a kész
sablonokat is
(a használatukat lásd jobbra), de szabadkezűleg is
tervezgethetsz.

Hogyan készíthetsz egyedi sablonokat?
1. Vágj ki pauszpapírból egy
körülbelül akkora darabot,
mint a kavicsod.
2. Egy fekete toll
használatával másold át a
tervezett sablont.
3. Miután elkészültél,
fordítsd meg a pauszpapírt,
és a 2. ábrán látható
ceruzával satírozd át a teljes
felületet.
4. Óvatosan fordítsd meg a
lapot, és ragaszd a kavicsodra.
5. Rajzold át még egyszer a
formát a toll segítségével,
erőteljesen rányomva.

TIPP! Alkotás előtt papíron
tervezd meg, milyen színekkel
és mit fogsz a kavicsra
rajzolni!

6. Távolítsd el a pauszpapírt,
hogy előtűnjön a minta.

Find a
Rock, Pick it
Up…All Day
Long You’ll
Have Good
Luck!

Fesd ki
Ha a rajzzal elkészültél, itt az ideje, hogy ki is színezd a műved! Használd az
ecsetet, hogy szépen kifesd a mintát. Ne felejtsd el kimosni az ecsetet a
különböző színek között. Az apróbb részletekhez használj vékonyabb
ecsetet. Hagyj időt a megfestett kőnek, hogy teljesen megszáradjon.

Jöhetnek a 3D-s effektek
Ha a kavicsra alkotott műved megszáradt, nekiállhatsz a 3D-s ólomüveg
effekteknek. Kontúrozd körbe a mintád a 3D festékkel, és figyeld, ahogy
kiemelkedik a síkból! Ha készen vagy, a 3D festéknek 24 órára van
szüksége, hogy teljesen megszáradjon.
TIPP! A legjobb eredmény érdekében a 3D festéket lassan és biztos
mozdulatokkal vidd fel a kavicsra. Gyakorolj papíron, mielőtt élesben festenél
vele. Ha a 3D festék túl vizes, használj fogpiszkálót az aprólékos munkához.

Lakkozd
Tedd a kavicsod egy darab alufóliára, és használd a vastagabb ecsetet,
hogy egy lakkréteggel bevond a kidekorált felületet. Ha extra fényesre
szeretnéd, fess rá még egy réteget. A második réteg felvitele előtt várd
meg, amíg az első tökéletesen megszárad (legalább 3 óra). Ezután újabb
24 óra szükséges, hogy teljesen megszáradjon.
TIPP! A lakk vízbázisú. Az ecsetet használat után alaposan mosd ki kézmosó
szappannal. A vizet többször is használhatod.

Mosási útmutató

Keverd a színeket és
szórakozz

A festék könnyedén eltávolítható a bőrről és textíliákról szappan és víz
segítségével.
A legjobb eredmény érdekében: Ne használj előmosót vagy klóros
tisztítót. Mosd le forró vízzel, szükség esetén ismételd meg. Tartsd távol
a festéket a tapétától, festett falaktól, bútoroktól, szőnyegpadlótól és
minden más anyagtól, amelyeket nem lehet mosni. Jól szellőző
helyiségben használd. Ne kerüljön szembe. Ne érintkezzen bőrrel,
mielőtt meg nem száradt. Használat után moss kezet.

WOW! Elképesztő kavics-kreácókat gyártottál!
Csinálj egy fotót, és oszd meg a barátaiddal!
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