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● Glitter Liner ● barvy Window Art ● fólie ● špejle

Window Art
3D Window Art

Originál slupovací 
barvy na sklo

1 Pod folii vsuňte předlohu a linerem nakreslete kontury: obrysy 
a deatily. Nechte liner chvíli zaschnout, aby se kontura nepoškodila. 
Poté vyplňte jednotlivé plochy barvami Window Art.

2

1

Glitter liner, kontury i barvy Window Art ztratí 
po vyschnutí mléčný nádech – barvy se stanou zářivější.

Použijte Glitter 
Liner jako konturu 

ke slupovacím 
barvám Window 

Art!

NovinkaGlitter Liner 
a Window Art 
● Glitter liner ● barvy Window 
Art ● fólie na Window Art 
nebo průhledná kancelářská 
fólie na kopírování ●
Předlohu vsuňte pod fólii. Nakreslete 
kontury linerem. Nechte asi 20 min 
trochu zaschnout a vymalujte jednotlivé 
plochy barvami Window Art. Obrázek 
nechte schnout ve vodorovné poloze 
12 a více hodin (podle nanesené vrstvy). 
Detaily na obličeji a křídlech 
můžete nakreslit 
až na suchý 
obrázek. 

Na Vánoční a zimní 
dekorace použijte místo 
kontur Window Art efektní 
barvy Glitetr liner. Jsou 
v praktické tubě se špičkou 
a obsahují velké množství 
třpytivých částeček. 
Obrázek můžete také 
sloupnout z folie 
a umístit na okno 
skleněnou výplň dveří, 
plast atd...

Window ArtWindow ArtWindow Artbarvy na sklobarvy na sklo

Předlohy zdarma 

uvnitř, nebo jsou 

Ke stažení 

na www.nerchau-barvy.cz

3D Window Art

Detaily na obličeji a křídlech 
můžete nakreslit 

Návrh, realizace, layout Lucie Faltýnková 
VII/2008

2 Barvy naneste téměř 
1mm silnou vrstvu až ke 
krajům. Zajímavé efekty 
vzniknou, když špejlí mísíte 
barvy mezi s sebou. Špičkou 
špejle táhněte tah ze středu 
kapky – barvy se promíchají 
a vytvoří se hvězdička. Nechte 
obrázek schnout v pokojové 
teplotě přibližně 24 hod. a více.

3 Nůžkami vystřihněte 
postavu anděla i s fólií, 
nastříhněte křídla téměř 
až ke krku, stočte šatičky 
a slepte izolepou.
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