
 
SA 6391 Aquarellum színpompás virágok festőkészlet 
 
Életkor: 8-99 éves  

A készlet tartalma:  
− 9 flakon akvarellfestéket tartalmazó paletta,  
− 1 db magas minőségű ecset 
− 1 pipetta,  

− 3 részlegesen bevont kreppelt pergamen tábla 25 x 32,5 cm 

 
Leírás 
A speciális bevonat nagyon szép képek elkészítését teszi lehetővé. Az ecset nem csepeg, a 

minták elkülönülnek egymástól, s ahogy felvisszük a festéket, a színek feltűnnek 

élénkségükkel. 

 

A színeket úgy válogattuk össze, hogy harmonizáljanak egymással, ugyanakkor a művésznek 

lehetősége van fantáziája elengedésére a színek keverésében: az eredmény mindig nagyszerű 

lesz. 

 
Használati tanácsok: 

Szükségünk lesz itatós papírra, egy pohárnyi vízre (amivel hígíthatjuk a festékeket, 

kimoshatjuk az ecsetet és a pipettát), és egy fehér papírlapra, amin kipróbálhatjuk a színeket.  

 

Fontos elem munkánk során a fény, lehetőleg természetes direkt fényben vagy az asztalra 

irányuló lámpafényben dolgozzunk, mert a kifestendő minták nagyon halványak. 

 

A palettán lévő mélyedésekben a pipetta segítségével különböző árnyalatokat hozhatunk létre. 

A színek keveréséhez néhány ötletet találunk a mellékelt füzetben. 

 

A nagyobb felületeket előbb kenjük át vízbe mártott szivaccsal vagy ecsettel, s addig vigyük 

fel a festéket, amíg még nedves a felület.  

 

A legkisebb motívumokat is fessük ki, hogy a rendkívül finom ábra minden szépsége 

előtűnjön. Festés közben vigyázzunk, hogy mindig maradjunk a körvonalakon belül, de 

azokat töltsük ki festékkel teljesen, ne maradjon üres felület. 

 

A színeket halványíthatjuk, ha vizes ecsettel átkenjük a mintát, majd itatóssal felitatjuk a 

fölösleget. Egy-egy felületet lehetőleg gyorsan fessünk ki, hogy egyszerre száradjon, és ne 

legyen foltos a festményünk. 

 

Ne hagyjuk az ecsetet a vízben ázni. Mindig legyen kéznél itatóspapír. Ne engedjük a 

gyermekeknek, hogy a szőnyegen játszanak a készlettel. Ha mégis folt kerül valamire, 

azonnal öblítsük ki hideg vízben, ha kell, használjunk natúr szappant. 

Jó szórakozást! A játékot importálja és forgalmazza:  Katica Játék Kft. 
1077 Budapest, Király u. 101. 

(Lövölde térnél) 

Tel/fax: 06 1 46 22 388/387 

E-mail: katica@katica.hu 

Web: www.katica.hu 


