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Æg trin for trin:
1. Fugt et stykke køkkenrulle og drys en eller
flere urter derpå (ca. 1 teskefuld).
2. Drys alun ud over urterne (ca. 1 knivspids)
3. Pak forsigtigt ægget ind i køkkenrullen.
4. Pak folie tæt omkring køkkenrullen.
5. Anbring det hele under vand i en ikke for stor
gryde med låg (flere æg koges samtidig)
6. Bring langsomt vandet i kog, og lad det koge
i 1-3 time(r), lang tid giver kraftigere farve. Tag
evt. et æg op undervejs og se om farven ønskes
mere kraftig.
7. Tag ægget op og tøm det for vand.
(gøres lettest med BLASFIX æggepumpe)
8. Lad ægget tørre, inden det efterbehandles med olie (madolie) eller
lak.
9. Anvend en tynd guldsnor samt et stykke skumgummi i passende
størrelse,
(ca. ½ x 2 cm.) hvis et æg i størrelsen 6-10 cm. skal hænge. Bind
snoren omkring skumgummistykket - undgå at lave en for stor knude,
klem skumgummistykket sammen med fingerne og prik det forsigtigt
ned i ægget ved hjælp af en nål. Skumgummistykket vil udvide sig nede
i ægget uden at ødelægge skallen.
GARN uden brug af kemikalier:
For at skåne ulden opvarmes farvebadet meget langsomt. Der afkøles
ligeledes meget langsomt! Lav altid et lille forsøg inden du
påbegynder et større projekt!
Bemærk: Brug helst handsker for bl.a. at undgå farveafsmitning.

*9490:

ALLUN

Cocionella
25 gr.
55,00 (68,75)

Alun, bl. a. til
plantefarvning
Spørg hos MATAS!

Indhold pr. pose
50 sten:
14502+frv.: Glasmosaik 1 cm. 19,60

Vi kan p.t.
levere flg.
plamtefarver:

(24,50)

Dette er d en ægte mosaik til billeder,
f ad e, kru kker, bo rd e,sm ykker,ki rkem o sa ik,
m.v..Skab genstande som varer i generationer!
Begge str. leveres i:

01:

02:

Sort Hvid

07:

08:

09: 18:

Turkis L.blå M.blå Rød

20:
Gul

29.
Grøn

14530-49
1 kg. mosaik
1x1 cm. =ca. 1300 stk..
130,00 (148,75)

01: 02:

*PLANTEFARVER
TIL ÆG & GARN

07:

08:

09:

18:

20:

Sort Hvid Turkis L.blå M.blå Rød Gul
Indhold pr. pose
24 sten:

29.
Grøn

14512+frv:Glasmosaik 1,5cm. 19,60 (24.50)

*9487 rabarberrod
35 gr. - gulgrøn

14531-49
1 kg. mosaik
2x2 cm. = ca. 325 stk..
130,00 (148,75)

*9488 korsvedbær
5 gr. - gullig

*14509-49
1 kg. mosaik 1,5 cm.= ca. 650 stk..
130,00 (148,75)

GARN TIL EGEN INDFARVNING:
Se vore rene uld, silke og bomuldsgarner.
Må ikke være Superwash.
Peruvian Highland wool, Indiecita, Alpacca,
Fritidsgarn, Peer Gynt, Tove & Arwetta Classic.
Alle i natur hvid. Kommer på 50 g. fed eller
nøgler !

*9489 gultræsbark
25 gr. gullig
Frit valg pr.
ps. 17,20 (21,50)

G110F101 100% Peruvian Highland Wool fed. 50 gr. 100 m. Pind 3,5-6 mm.
23,00 (28,75)

PLASTFIGURER - 2 DELTE TIL DEKORERING ETC.
P17481
plaststjerne 8 cm.
10,20 (12,75)
Hul plastkugle
dekoreret med
vinduesfarver
t.v.. ( side 124 )

*3906337
juletræ 10 cm.
11,80 (14,75)
P17475 plastkugle 5 cm. 4,60 (5,75
P17476 plastkugle 6 cm. 5,40 (6,75)
P17477 plastkugler 7 cm. 6,20 (7,75)
P17478 plastkugle 8 cm. 8,60 (10,75)
P17480 plastkugle 10 cm.12,60 (15,75)

R3906737 plastæg 6 cm. 6,40 (8,00)
R3906837 do. 10 cm. 10,80 (13,50)

P17482
plaststjerne 10 cm.
12,60 (15,75)

P17483 plasthjerte 6,5 cm. 5,40 (6,75)
P17481 plasthjerte 8 cm. 11,00 (13,75)
3910137 plastdråbe
11 cm.
9,60 (12,00)
3910237 plastdråbe
14 cm 11,80 (14,75)

SPEJLMOSAIK ER ALLETIDERS IDE.
DEN REFLEKTERER DE OMGIVENDE
FARVER I RUMMET OG GIVER DESUDEN
EN PRAGTFULD DYBDEVIRKNING!

1450500 1x1cm.
60 stk.
13,40 (16,75)
*1450600 1x1cm. 380 stk. 33,00 (41,25)
1451500 1,5x1,5 24 stk. 13,40 (16,75)
*1451600 1,5x1,5cm. 120 stk. 33,- (41,25)
3338500 Mosaiklim
80 ml, 42,20 (52,75)
CT56858 Mosaikklæber 100 ml,
39,00 (48,75)
1460000 Fugemasse
500 gr. til ca. 1kvadratmeter
23,80 (29,75)
8926300 Mosaiktang lille
31,00 (38,75)

80183 WD-40
Rustopløser 200-240 ml.
Fjerner knirken
Fjerner fugtighed
Renser og bskytter
Løsner rustne dele
Løsner fastsiddende mekaniske dele.

39,00 (48,75)
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2722200
Mosaiktang stor
90,20 (112,75)

P17070 Ps. m. 10.000 stk.
64,00 (80,00)
P17075 Ps. m. 6500 stk. metal 63,00 (78,75)

