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Foglalkozások 
 
 

1.) Fa képkeret és szív dekorálása betonpasztával 
 

 
 
Amire szükségünk lesz hozzá: 
-betonpaszta 
-fa díszíthető tárgy 
-stencil (tollmintás) 
-akrilfesték 

https://www.artexport.hu/termekek/betonpaszta-200-g.html
https://www.artexport.hu/termekek/hobbymuvesz/diszitheto-targyak/fa/
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=stencil+toll&order=relevance
https://www.artexport.hu/termekek/hobbymuvesz/festekek-lakkok-ragasztok/hobbifestekek/hobbymuvesz/?order=title_asc&limit=12


-lapos ecset 
-kenderzsinór 
-kerek szivacsecset 
 
A betonpasztával betonhatású felületet képezhetünk kerámia, gipsz, fa, fém, styropor, 
műanyag tárgyakon. Az 1 rész víz és 2 rész betonpaszta por összekeverésével készített 
masszát lapos ecsettel vagy festőkéssel érdemes felvinni a felületre.  
 
Először a díszítendő felületre egy rétegben vigyük fel a pasztát, s várjunk 5-10 percet amíg 
az valamennyire megszilárdul. Ezután tudjuk ráépíteni a további rétegeket, ízlés szerint. 
Száradás után stencil segítségével, szivacsecsettel vigyünk fel mintákat a betonfelületre. A 
dísztárgyat dekorálhatjuk kenderzsineggel. 

 

 

2.) Ékszer készítése FIMO gyurmából stencillel és akrilfestékkel 
 
Amire szükségünk lesz hozzá: 
-Fimo Soft vagy Effect gyurma, tetszőleges színekben 
-formaszaggató, tetszőleges formában 
-Fimo gyurmanyújtó rúd 
-Fimo gyurmanyújtó gép 
-Hobbyművész metál akrilfesték, tetszőleges színben 
-ékszerstencil 
-kerek szivacsecset 
 

 

 

https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=lapos+ecset&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=kenderzsineg&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=szivacsecset&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=Fimo+57&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=formaszaggat%C3%B3&order=relevance
https://www.artexport.hu/termekek/gyurmanyujto-roller.html
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=gyurmany%C3%BAjt%C3%B3+g%C3%A9p&order=relevance
https://www.artexport.hu/termekek/hobbymuvesz/festekek-lakkok-ragasztok/hobbifestekek/hobbymuvesz/?order=title_asc&limit=12
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=%C3%A9kszerstencil&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=szivacsecset&order=relevance


Első lépésben bontsunk fel egy csomagot a választott színű gyurmából és tenyerünkben 
gyúrjuk, puhítsuk át. Gyurmanyújtó rúd és gép segítségével készítsünk belőle kb. 3 mm 
vastagságú gyurmalapot, amit fektessünk sütőpapírra.  

Ha színátmenetes gyurmalapot szeretnénk, akkor készítsünk a két választott színből egy-egy 
téglalapot, amiket átlósan vágjunk félbe. Ezután a két, különböző színű háromszöget 
fektessük egymás mellé, hogy ugyanúgy téglalapot képezzenek. Ügyeljünk rá, hogy a két 
gyurmaháromszög ne fedje egymást a csatlakozásnál! Ujjainkkal óvatosan simítsuk össze a 
két különböző színű gyurmát a csatlakozásnál. Ezután ezt a téglalapot hajtsuk félbe 
vízszintesen és a hajtásvonallal lefelé helyezzük a gyurmanyújtó gépbe, majd tekerjük át 
rajta. Következő lépésben ismét hajtsuk félbe ugyanebbe az irányba, s ugyanígy, 
hajtásvonallal lefelé tekerjük át a gépen.  A félbehajtást és a nyújtást addig végezzük, amíg 
szép, színátmenetes gyurmalapot nem kapunk.  

 

  
 

A gyurmalapra helyezzük rá a választott mintájú ékszerstencilt, majd a kerek szivacsecsettel 
vegyünk fel kevés festéket a választott Hobbyművész metálos árnyalatból és kezdjük el 
felvinni a festéket a felületre. Ha végeztünk, óvatosan húzzuk le a stencilt, majd várjunk pár 
percet, amíg a festék nagyjából megszárad.  

 



 
 

Vegyük elő a kívánt formájú formaszaggatót, helyezzük rá a stencilezett felületre és vágjuk ki 
vele a formát. Ezután tűvel, vagy árral készítsünk egy furatot a kivágott forma azon részére, 
amelyiket a tetejének szánjuk (legalább 0,5 cm távolságra a szélétől), majd helyezzük sütőbe 
a gyurmát és 110 fokon, 30 perc alatt égessük ki. Az elkészült művet utána lakkozhatjuk. 
Erősítsünk a tetejére medálakasztót, s függesszük fel ékszerzsinórra. 

 

3.) Fa deszka festése és díszítése húsvéti / tavaszi habkarton formákkal 

 

 
 



 
Amire szükségünk lesz hozzá: 
-habkarton lap 
-fa deszka 
-Hobbyművész matt akrilfesték, tetszőleges tavaszi színekben 
-alkoholos filc 
-lapos ecset 
-kerek szivacsecset 
-hobbivágó 
-pompon 
-ragasztópisztoly 
-kartonpapír 
-ceruza 
-olló 
 
 
 

 
 
Első lépésben kenjük le a fa deszkát a választott színű, tavaszi árnyalatú Hobbyművész 
matt akrilfestékkel. A festéket kenhetjük két rétegben, a rétegek között hagyjunk 
száradási időt.  
 

https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=habkarton&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=fadeszka&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=Hobbym%C5%B1v%C3%A9sz+matt&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=IDENTI+PEN+&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=lapos+ecset&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=szivacsecset&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=hobbyv%C3%A1g%C3%B3&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=pompon&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=ragaszt%C3%B3pisztoly&order=relevance
https://www.artexport.hu/termekek/hobbymuvesz/papirok-foliak-matricak/kartonok/egyszinu/?order=title_asc&limit=12
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=grafitceruza&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=oll%C3%B3&order=relevance


 
 
Válasszunk egy világosabb színt is az akrilfestékből, és szivacsecsettel vegyünk fel belőle 
egy keveset. Ebből a színből is vigyünk fel a lefestett deszka egyes részeire a képen látható 
módon. Végighúzhatjuk az enyhén festékes szivacsecsetet a deszka szélein is, enyhén 
vintage-os hatást keltve ezzel. 
 

 
 
Alkoholos filccel készítsünk feliratokat a megszáradt felületre, nekünk tetszőleges helyre 
(Welcome, Tavasz, Spring, Húsvét, stb.).  
 



 
 
Kartonlapra rajzoljuk fel és vágjuk ki a nekünk tetsző húsvéti / tavaszi formát (nyuszit, 
virágot, stb.). Ezután a kivágott sablont helyezzük rá a habkarton lapra és ceruzával 
rajzoljuk körbe.  
 

 
 
A körberajzolt formát hobbivágóval tudjuk a legszebben, legprecízebben kivágni a 
habkarton lapból. 
 



 
 
Sötétebb árnyalatú akrilfestékkel, kerek szivacsecsettel, tuffoló mozdulatokkal fessük le a 
habkarton formát, s hagyjuk megszáradni a festéket.  
 

 
 
A nyuszi farkának fehér színű pompon funckionál, ezt ragasztópisztollyal tudjuk rögzíteni a 
formára, illetve ugyanígy a formát a lefestett deszkára.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 



4.) Modern ékszer készítése Swarovski igazgyöngy utánzatokból 

 

 
 

Amire szükségünk lesz hozzá: 
-Swarovski igazgyöngy imitáció, 8 mm, tetszőleges színekben, 40 darab 
-Swarovski kristálygomb, 1 darab 
-gyöngyfűző tű 
-gumis damil, 0,5 mm 
-stopper, 2 darab 
-ékszerdrót, 0,8 mm vastag, a gyöngyökkel harmonizáló színben 
-kúpos fogó 
-csípőfogó 
-hurkapálca, 2 darab 

 

 
 

Vágjunk le gumis damilunkból kb. 70 cm hosszúságú darabot, majd húzzuk fel rá a 
zárásként funkcionáló kristálygombot vagy gyöngyöt. Pontosan a damilunk közepére 

https://www.artexport.hu/termekek/hobbymuvesz/ekszerek/swarovski-elements/igazgyongy-utanzat/8-mm/?order=title_asc&limit=12
https://www.artexport.hu/termekek/hobbymuvesz/ekszerek/swarovski-elements/varrhato-kristalyok/?order=title_asc&limit=12
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=gy%C3%B6ngyf%C5%B1z%C5%91&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=gumis+damil&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=stopper&order=relevance
https://www.artexport.hu/termekek/hobbymuvesz/ekszerek/drotok-damilok/?page=4&order=title_asc&limit=12
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=fog%C3%B3&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=fog%C3%B3&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=hurkap%C3%A1lca&order=relevance


helyezzünk el azt és hajtsuk félbe a damilt. A gomb / gyöngy mellé, kb. 1 cm távolságra, 
kössünk csomót a képen látható módon.  

 

Vegyük elő a két darab hurkapálcánkat és cellux segítségével rögzítsük össze szorosan 
össze őket. Következő lépésben vegyük elő az ékszerdrótunkat és kezdjük el szorosan 
rátekerni az összesragasztott hurkapálcákra úgy, hogy a hurkok szorosan 
összeilleszkedjenek. 40 darab hurkot készítsünk, majd fogjuk meg a csípőfogónkat, s 
kezdjünk el végighaladni rajtuk úgy, hogy pont középen vágjuk le őket a hurkapálcákról.  

 

 
 

Ezután kezdjük el felépíteni a karkötőt. Húzzunk fel a damil egyik szárára egy gyöngyöt, 
majd mind a két szálat vezessük át egy karikán. Most a másik damilra húzzunk gyöngyöt, 
ezután pedig ismét mind a két szárra egy karikát.  

 

 
 



Így haladjunk tovább, váltogatva a két damilt. Ha elértük a kívánt hosszúságot, kössünk 
csomót az utolsó gyöngy tövébe, majd még egy csomót kb. 2 cm-rel arrébb. 

 

 

 

 
 

 

  



5.) Cserép díszítése tengerész stílusban 

 

 
 

Amire szükségünk lesz hozzá: 
-Hobbyművész matt akrilfesték tenger stílusú színekben 
-kötél 
-cserép 
-tengerész mintás stencil 
-kerek szivacsecset 
-szivacs 
-lapos ecset 
-ragasztópisztoly 
 

https://www.artexport.hu/talalati_lista/?order=title_asc&keyword=hobbym%C5%B1v%C3%A9sz+akrilfest%C3%A9k+matt&limit=96
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=k%C3%B6t%C3%A9l&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=vir%C3%A1gcser%C3%A9p&order=relevance
https://www.artexport.hu/termekek/stencil-15x20-cm-tenger.html
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=szivacsecset+kerek&order=relevance
https://www.artexport.hu/termekek/m1122-munkacsy-lapos-sorte-ecset-02.html
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=ragaszt%C3%B3pisztoly&order=relevance


 

 

Első lépésben fessük le az egész cserepet az alapszínnel két rétegben. A rétegek között 
hagyjunk száradási időt, majd várjuk meg, amíg az egész megszárad. Színátmenetessé 
tehetjük a cserepet ha egy másik árnyalatból felviszünk egy keveset bizonyos helyekre. 
Ehhez spatulával tegyünk ki egy kevés festéket egy papírra, majd szivacsecsettel vagy 
mosogatószivaccsal vegyünk fel belőle egy keveset, s helyenként vigyük fel az alapra. Várjuk 
meg, amíg teljesen megszárad. 

 

 

 



Ezután helyezzük fel a tengeri / tengerész mintás stencilt a cserépre és szivacsecset 
segítségével, tuffoló mozdulatokkal vigyük fel az akrilfestéket a stencilre. Ha megvagyunk, 
óvatosan vegyük le a stencilt.  

 

 

 

Utolsó lépésben vágjunk le kötelünkből megfelelő hosszúságú részt és ragasztópisztoly 
segítségével rögzítsük fel a cserép pereme alá. Kötelünkre köthetünk csomót is 
tetszőlegesen. 

 

 

  



6.) Esküvői dekoráció készítése pecsételéssel és Fimo gyurmával 

 

 
 

Amire szükségünk lesz hozzá: 
-natúrpapír, 220 gr 
-domborított karton, tetszőleges mintával, színben 
-transzparens papír, tetszőleges mintával 
-csipkeszalag 
-kenderzsineg 
-Fimo Soft / Effect süthető gyurma 
-Fimo nyomóforma, madártollak 
-Hobbyművész PVAc ragasztó 
-lapos, szintetikus ecset 
-szivacsragasztó 
-pecsételő 
-pecsételőpárna 

 

Esküvői dekorációként, ajándék- vagy üdvözlőkártyaként funkcionálhat a képen látható 
mintadarab. Alapját natúrpapírból vágtuk ki, erre rögzítettük a domborított kartonból és 
transzparens papírból vágott rétegeket. A legszebben és legkönnyebben úgy tudjuk 
összeragasztani a papírrétegeket, ha lapos, szintetikus ecsettel nagyon vékony rétegben viszünk 
fel ragasztót a felragasztandó papír hátuljára, majd rásimítjuk az alapra. 

 

https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=nat%C3%BArpap&order=relevance
https://www.artexport.hu/termekek/hobbymuvesz/papirok-foliak-matricak/kartonok/domboritott/?order=title_asc&limit=12
https://www.artexport.hu/termekek/hobbymuvesz/papirok-foliak-matricak/transzparens/
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=csipkeszalag&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=kenderzsineg&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=fimo+57&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?order=relevance&keyword=nyom%C3%B3forma&limit=12
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=PVAc&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=M500P&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=szivacsragaszt%C3%B3&order=relevance
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?page=3&order=relevance&keyword=pecs%C3%A9tel%C5%91&limit=12
https://www.artexport.hu/talalati_lista/?keyword=pecs%C3%A9tel%C5%91p%C3%A1rna&order=relevance


A papírra ragaszthatunk csipkeszalagot, vagy kenderzsinórból készített masnit is.  

 

Vegyük használatba a Fimo nyomóformákat, tetszőleges színű, égethető gyurmából nyomjunk 
kisebb adagokat a választott méretű toll formába, majd vegyük ki a nyomóformából a gyurmát, és 
égessük ki 110 fokon, 30 perc alatt a sütőben. Ugyanúgy PVAc ragasztóval tudjuk rögzíteni őket, 
mint a papírokat. 

 

Külön kis kártyára pecsételhetünk vintage, romantikus, esküvői hangulatú mintákat.  

 

 

 

 


