S C H M I NK, K RIMP F OLIE, KA A R SEN E N Z E E P

Krimpfolie
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B. KRIMPFOLIE ZWART

Na verwarmen in een keukenoven krimpt de folie naar 1/5 van de
afmeting. Te kleuren met kleurpotloden of permanente stiften.

Deze zwarte krimpfolie kan eerst gedecoreerd worden en krimpt bij
verwarming met meer dan de helft.
Kenmerken: Versier bijvoorbeeld met wasco’s, gelpennen (MV5502)
of stiften (MR5789).
Afmetingen: 21 x 30 cm.

RP2938 

AH4762 

A. KRIMPFOLIE TRANSPARANT

Set van 10 (€ 5,37)

€ 6,50

Set van 10 (€ 8,22)

€ 9,95
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D. KRIMPFOLIESTIFTEN

C. GEKLEURDE KRIMPFOLIE
Deze vellen met zowel mat als glanzend oppervlak kunnen
gedecoreerd worden. Na verhitting in een gewone huishoudoven
krimpt de folie naar 1/3 van de afmeting. Kan gedecoreerd worden
met potloden op de matte kant en met stiften op de glanzende kant.
Afmetingen: 20 x 30 cm.

Deze stiften zijn speciaal ontwikkeld om te kleuren op transparante
en witte krimpfolie (niet op zwart). Zelfs na het krimpen in de oven
blijven de kleuren intens en helder.
Samenstelling: 12 stiften verpakt in plastic koker. Kleuren:
lichtblauw, donkerblauw, rood, lichtgroen, donkergroen, geel,
oranje, bruin, roze, huidskleur, paars en zwart.

HH7159 

XC5302 

Set van 10 ass. (€ 8,47)

€ 10,25

Set van 12 ass. (€ 10,12)

€ 12,25
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F. POSCA STIFTEN PC3M

Textiel- en krimpfoliestift in mooie en krachtige neonkleuren.
Kleurt ook op zwart! Lijndikte van 3 mm.
Textiel wasbaar op 30°C na fixatie met een strijkijzer.

Fijne, dekkende verfstift op waterbasis. Op poreuse oppervlakken
permanent, afwasbaar op vensters, glas, plastic (tenzij gebakken in
de oven of gefixeerd met sprayvernis).
Lichtvast, heeft sterke kleurpigmenten en kan gebruikt worden
op diverse ondergronden zoals papier, karton, gips, klei, textiel,
plastic, glas, hout, steen, ...
Kenmerken: Etui van 8 basiskleuren.
Afmetingen: Lijnbreedte 0,9 - 1,3 mm.

MR5789 

HR5132 

E. TEXTIELSTIFTEN NEON
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O V E RIG E C RE AM AT E R I A L E N

Set van 6 ass. (€ 14,83)

€ 17,95

Set van 8 ass. (€ 24,05)

(€ exclusief)

€ 29,10

€ inclusief

