
Használati útmutató Festés számok szerint készlethez 

A számok szerinti kifestők hatalmas népszerűségnek örvendenek, fent vannak a TOP 100 hobbi 
listáján. Nagyon jó hobbi, mivel egyszerre alkalmas művészeti alkotás, festmény, dekoráció, 
ajándék készítésére, unaloműzésre, stresszoldásra, kreatív tevékenységre. 

Itt talál pár ötletet a kifestéshez, érdemes elolvasni: 

Előkészületek: 

1. Egy jól megvilágított helyet keressen, apró részleteknél egy asztali lámpa esetleg nagyító is jól 
jöhet. 
2. Kényelmes asztalt, széket válasszon, a hosszú ideig tartó görnyedés nem tesz jót a nyaknak, 
hátnak. 
3. Célszerű nylont vagy egyéb védő eszközt használni, hogy a festékkel véletlenül se kenhessen 
össze mást. 
5. Készítsen elő egy kis pohár vizet és néhány papírtörlőt a festéshez. 

Festés menete: 

Fontos, hogy festés folyamán az ecset nedves legyen. Festés megkezdése előtt nedvesítsük be. 

Egyszerre egy színt fessen! A festék tégelyen lévő számmal megegyező számú mezőket kell azzal 
a színnel kifesteni. 

Többféle megoldást is lehetséges. Van, aki sorban halad a számokkal, van, aki a legsötétebbel kezdi 
és halad a világosabb színek felé, Van aki azzal a színnel kezd amiből a legtöbb van. 

A festést fentről lefele, balról jobbra végezze (jobbról balra, ha balkezes). Támassza meg a kezét az 
asztalon, pontosabban tud festeni. Ha szeretné letenni a kézfejét a vászonra, tegyen a kézfeje alá 
papírtörlőt. Ha csak ideglenesen is abbahagyja a festést, a festéket minden esetben zárja le! 

A mellékelt 3 ecset közül mindig a festendő terület mérete szerint válasszon. Minél kisebb a terület 
annál kisebb ecsetet fogjon. Vezesse az ecset mozgását, hogy pontosan kitöltse az összes zónát a 
körvonalig, anélkül, hogy elhagyná a körvonal széleit. A nagy terület széleit is a kisebb ecsettel lehet 
pontosabban kihúzni. 

Színek váltása előtt mindig mossa ki alaposan az ecsetet. 

Festékmennyiség optimalizálása - A festéknek mindenképpen fednie kell, tehát elegendő 
mennyiségben kell felvinni az adott területre, ugyanakkor törekedni kell, hogy túl sok se legyen, 
mert akkor a készletben található festékmennyiség nem lesz elég. 

Számok eltüntetése a vászonról- A számokat úgy lehet eltüntetni, hogy dupla festékréteget 
teszünk oda, vagy egy fehér ceruzával áthúzzuk a számot. 

Ne kapkodjon, hagyjon időt a festésre, ha végzett egy színnel, hagyja megszáradni és csak utána 
kezdjen bele egy új színbe. Fontos, hogy élvezze a festést, érezze jól magát. 

A mellékelt képakasztó segítségével a végén ki is tudja akasztani az elkészült művét. 

Sok sikert és kellemes időtöltést kívánunk! 


