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Kreatív hobby 1x1  

101 kérdés – 101 válasz 
 
 
 

 
Kedves Kreatív Partnerünk, 
 
Örülünk, hogy érdeklődsz a kreatív alkotás világa iránt és letöltötted ingyenes 
kreatív hobby 1x1 e-book összefoglalónkat. 
 
Összefoglalónkban olyan kérdésekre adunk javaslatokat, tanácsokat, melyek 
az elmúlt évek során vásárlóink, kreatív Partnereink részéről felmerültek a 
boltban, a webáruházban vagy műhelyfoglalkozásainkon. 
Sok alkotó Partnerrel működünk együtt, így az Ő észrevételeik, tapasztalataik 
is bekerültek az anyagba. 
 
Reméljük megelégedésedre és hasznodra válik a kreatív hobby 1x1 
összeállításunk. 
 
Tudod, „ha az alkotás örömét keresed”, akkor irány a  
 
Kreativpartner webáruház 
 
 
 
Jó olvasást és sok sikert a tanultak alkalmazásában… 
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1. Alapozás, festés, lakkozás 
  

 
 

1. Miért alapozzak? 

- Az alapozás arra jó, hogy segíti a festék tapadását, és szebbek 

lesznek rajta a festék színek. 

2. Dekor Paint Soft alá alapozzak-e? 

- Én alapoznék, főleg, ha használt felületre szeretnék festeni. 

3. Dekor Paint Softot mivel védjem? 

- A Dekor Paint Softot a saját lakkjával (matt vagy selyemfényű), 

vagy befejező viasszal (fehér, átlátszó, barna) védhetjük meg. 

4. Lakk, vagy viasz? 

- A lakk gyorsabban szárad, egyszerűbb a felvitele, vizes 

helyiségekben inkább ez ajánlott. 

- A viasz felvitele, beledolgozása a felületbe, szinte fizikai munka, 

sok idő kell a végleges kikeményedéshez, de a felület színe és 

struktúrája nagyon szép lesz tőle.  

5. Dekor Enamel vízbázisú zománcfestéket mire 

használhatom? 

- Használhatjuk fára, műanyagra, üvegre, porcelánra, fémre. 

Bútorfestésre alkalmas, szépen terülő, selyemfényű festék, mely 

nem igényel lakkozást, könnyen tisztítható. 

6. Az akril festéket kell lakkozni? 

- Az akril festék ugyan vízállóra szárad, de szerencsés lakkozni, 

hogy minél ellenállóbb legyen a felület. 

7. Miért nem fed a Glamour festék elsőre? 

- A Glamour festék, nagy pigmenteket tartalmaz, ezért nem 

tudnak szépen egymás mellé feküdni, ellenben ezért csillog 

olyan szépen. 

8. Vízzel hígíthatom az akril festéket? 

- Ha rögtön felhasználod az adott festékmennyiséget, jó a sima 

víz is, ha nem inkább ioncserélt vizet használj. De készülj fel 

arra, hogy fedőképességéből veszíteni fog a festék. Én mondjuk 

szoktam így használni, és olyan, mint egy lazúr. 

9. Beszáradt a festék, mit csináljak? 

- Ha még nem darabos egy kicsi ioncserélt vizet keverj hozzá, így 

később is fel tudod használni, és nem penészedik be, mintha 

rendes csapvizet adtál volna hozzá. 



Kreatív hobby 1x1 | 101 kérdés - 101 válasz | Kreativpartner webáruház 
 

3 
 

10. Milyen ecsetet használjak? 

- Nyugodtan használd a puhább szintetikus lapos ecsetet. 

Lakkozáshoz, és nagyobb felületekhez szélesebb, kisebb 

felületekhez a keskenyebbet. 

11. Mivel tisztítsam az ecsetet? 

- Ecsettisztítóval, vagy meleg szappanos vízzel. 

12. Milyen festéket használhatok bútorfestéshez? 

- Dekor Paint Soft, vagy Dekor Enamel, kisebb felületekre az 

akrilfestéket is. Illetve használhatsz lazúrt és pácot is 

13. Időhiányban szenvedek, mivel festhetek a leggyorsabban? 

- Én a PintyPlus Evolution festékspray-t használom, mert szinte 

bármilyen felületre fújhatom. Én használtam fára, fémre, 

műanyagra, kőre, kartonra. Nem kell alapozni, lakkozni, és 15 

perc alatt megszárad. 

14. Mi a különbség a pác és a lazúr között? 

- A pácot le kell kezelni még lakkal a teljes száradás után, a 

lazúrnál erre nincs szükség. 

 

2. Textilfestés 

 
 

15. Mivel festhetek textilre? 

- Választhatsz a sima textilfesték (matt, metál, chameleon, neon), 

a Delicate és Glamour metál hatású textilfesték, a bőr és 

textilfesték, és a textilfesték spray között. A Posca tollat is 

használhatod. 

16. Hogyan rögzítsem a festéket? 

- Általánosságban az mondható, hogy száradás után, vagy 

kifordítva, vagy sütőpapírt ráhelyezve a mintára, gőzmentesen 

vasaljuk át pamutfokozaton a festett felületet. 
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17. Milyen hőfokon mossam? 

- Kímélő mosáson 30-40 fokon kifordítva 

18. Melyik festéket használhatom ruha színezésére? 

- A Columbus textilfestékkel, de én színeztem már felhígított 

akrilfestékbe áztatva is fehér pamutpólót. 

19. A textil és bőrfestéket mivel hígíthatom? 

- Mindenképpen a textil médiummal, hogy megtartsa a tapadását. 

Hígíthatod 10-50% arányban is. 

20. Túl gyorsan szárad a bőr és textilfesték, nem tudom 

összemosni a színeket, mit használjak? 

- A Pentart bőr és textilfesték lassítót, vidd fel a felületre, majd 

használd a színeket.  

21. Mire használhatom a Pentart bőr és textilfestéket? 

- Hobbi célra tökéletesen alkalmas. Kisebb felületek átfestésére, 

minták készítéséhez, stencilezéshez. 

 
3. Üveg és porcelánfestés 
 
22. Mivel festhetek üvegre, vagy porcelánra? 

- Használhatod a vízbázisú üveg és porcelánfestéket, vagy az 

oldószeres üvegfestéket.  

23. Homokfúvott hatást szeretnék elérni az üvegen. Mit 

használjak? 

- Használhatsz szatináló festéket, melyet száradás után ki is 

égethetsz, és akkor mosogatásálló lesz. Ha csak díszként 

használod, tehetsz rá matt lakkot. 

24. Gyerekkel melyiket használjam? 

- Mi a vízbázisút üveg és porcelánfestéket használjuk, 

készítettünk vele színes ujjlenyomatos bögrét. Rajzoláshoz még 

a porcelán filcet tudják használni a gyerekek könnyedén. 

25. Hogy fixáljam a vízbázisú festéket? 
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- Hagyd száradni 24 órán keresztül, majd tedd a sütőbe 130 

fokon 30 percre. 

26. Gázsütőbe hogy használjam? 

- Ugyan úgy használhatod, csak az ajtót támaszd ki egy 

fakanállal, hogy maradjon egy rés. 

27. Nem reped szét az üveg vagy a porcelán, ha hirtelen 

beteszem a forró sütőbe? 

- Én a hideg sütőbe szoktam betenni a bögrét, és avval együtt 

indítom el a sütőt. Természetesen az időt a felmelegedéstől 

számolom 

28. Kell védenem az oldószeres üvegfestéket? 

- Nem kell, szobahőmérsékleten véglegesre szárad. 

29. Az ablakot szeretném díszíteni az ünnepekre, mivel lehet? 

- A Posca toll a megfelelő, melyet később egy ablakmosással 

letisztogathatsz. 

 
4. Stencilezés 

 
 

30. Mivel rögzítsem a stencilt? 

- A stencilt lehet rögzíteni maszkoló szalaggal is, de mi a 

Stamperia öntapadó ragasztó spray-jét kedveljük. Evvel a stencil 

könnyen áthelyezhető, szinte bármilyen felületre. 

31. Milyen ecsettel stencilezzek? 

- Stencilező ecsetet javasoljuk. Sörte ecset, melyet ütögető 

mozdulatokkal használunk. 

32. Száraz, vagy nedves legyen az ecset? 

- Száraz ecset mindenképp – nem kúszik be a stencil alá olyan 

könnyen a festék 

33. Mennyi festéket használjak? 

- Inkább többször kevesebbet.  
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34. Milyen anyagokkal stencilezhetek? 

- Akrilfestékkel, krémes akrillal, és pasztákkal is stencilezhetünk. 

Ha nagyobb szemcséket tartalmaz a paszta nehezebb 

egyenletesen eloszlatni a stencilben. 

35. Lehet domború felületre stencilezni? 

- Lehet, de akkor a vékonyabb stencileket javasoljuk, és 

mindenképpen rögzítsük a felülethez. 

36. Mivel tisztítsam a stencilt? 

- Stencil, vagy sablon tisztítóval 

37. Milyen stencilek vannak? 

- 0,1mm vékony stencilek, könnyen hajlítható ívesebb felületekre 

is rásimul, óvatosan kell vele bánni, könnyen gyűrődhet 

- 0,3mm media stencil strapabíróbb,  

- 3D stencil 0,5mm vastagság főleg pasztákhoz 

 
5. Dekupázs 

 

 

38. Milyen dekupázs ragasztók vannak? 

- Használhatsz matt és selyemfényű ragasztólakkot. De 

használhatsz textilre és kerámiára való dekupázs ragasztót is.  

39. Milyen színt használjak a dekupázs alá? 

- Ha szeretnéd a szalvéta, vagy rizspapír szép színeit visszakapni, 

akkor fehér, vagy elefántcsont színt. 

40. Rizspapír, vagy szalvéta? 

- Szalvéta olcsóbb, rengeteg féle megtalálható a piacon (nálunk 

500 féle☺), de könnyebben gyűrődik, szakad 

- Rizspapír drágább, de könnyebb vele dolgozni, nagyobb 

mintákat is találhatunk közöttük. 

41. Mit csináljak, ha színes felületre szeretném felragasztani a 

rizspapírt? 
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- A rizspapír hátulját felragasztás előtt lefestjük fehér, vagy 

elefántcsont színnel (szivacsecsettel ütögetve), majd száradás 

után felragasztjuk a felületre. 

42. Nyomtatott képet is tudok dekupázsolni? 

- Mindenképpen lézernyomtatóval legyen nyomtatva, majd egy 

kis vízbe áztatás után ragasszuk fel dekupázs ragasztóval. 

43. Sima felületre, hogy a legegyszerűbb szalvétát 

felragasztani? 

- Beragasztózod a felületet – megszárad – rárakod a szalvétát – 

rá egy sütőpapírt – gőzmentesen rávasalod pamutfokozaton – 

kihűlés után ismét átkened ragasztólakkal 

44. Textilre is tudok dekupázsolni? 

- Igen, használd a textil dekupázs ragasztót, vagy a Pentart textil 

mediumot. 

45. Üvegtányérra hogyan dolgozzak? 

- Dolgozhatsz felülről és alulról is. Ha felülről dolgozol, minden 

úgy megy, mintha fára dolgoznál: alapozás-festés-dekupázs-

kétfázisú repesztés-antikolás-lakkozás. Ha alulra dolgoznál, 

akkor fordított sorrendben: kétfázisú repesztés-antikolás-

dekupázs-festés-lakkozás. Mindkét esetben fontos, hogy 

lakkozni akár többször is kell, illetve csak vizes ronggyal lehet 

eltörölgetni. Semmiképpen ne ázzon vízben.  

46. Milyen ecsetet használjak? 

- Szintén  használd a puhább szintetikus lapos ecsetet. 

 
6. Transzferálás 

 

 

47. Mivel transzferálhatok? 

- Használhatsz Pentart transzfer oldatot, Stamperia transzfer gélt 

és Pentart képtranszfert 
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48. Milyen anyagot használjak a „kanalas” módszerhez? 

- A kanalas módszerhez a Pentart transzfer oldatot használd 

49. Milyen anyagot használjak a „dörzsis” módszerhez? 

- A dörzsis módszerhez a Pentart képtranszfert használd 

50. Mivel dörzsöljem? 

- Nedves szivaccsal, vagy az ujjaddal 

51. Meddig dörzsöljem? 

- Ha úgy gondolod, hogy már lejött a papír, szárítsd meg 

hajszárítóval. Visszafehéredik, és megint dörzsi, addig ismételd, 

amíg ne fehéredik vissza. 

52. Mivel transzferáljak fekete-fehér szöveget, képet? 

- Ilyenkor egyszerűbb az oldatos/ kanalas transzferálás 

53. Mivel transzferáljak színes képet? 

- A képtranszfert/dörzsis módszert használd színes képekhez 

54. Melyik transzfer anyagot használhatom textilre? 

- Textilre az oldatot és a képtranszfert használhatod. 

55. Mivel transzferáljak üvegre, porcelánra? 

- A Pentart képtranszfer alkalmas üveg és porcelán 

transzferálására 

56. Ha bögrét transzferáltam, hogy tehetem mosogathatóvá? 

- A transzferált felületet kend át még egyszer a képtranszferrel és 

sütőbe égesd ki 110 fokon 20 percig. 

57. Mivel rögzítsem a transzferálást? 

- Vízbázisú lakkal, ami lehet fényes, vagy matt. 
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7. Ragasztás 

 

 

58. Papír ragasztásához melyik ragasztót használhatom? 

- A Pentart papír ragasztóját, régi nevén media ragasztó. Mi 

szeretjük a kétoldalú ragasztót is, ami hártyavékony vastagságú, 

és nem kell a száradásra várni ☺ 

59. Leesett az ékkő, strassz a ruhámról, mivel ragaszthatom 

vissza? 

- Az Pentart ékkő ragasztó jó választás erre a célra. 

60. Üveglencsét szeretnék beragasztani foglalatba, mit 

használhatok hozzá? 

- Mindenképpen olyan ragasztót, amelyik átlátszóra szárad, mint 

például az ékszerragasztó, vagy a hobby ragasztó. 

61. Kisgyerekekkel melyik ragasztót használjam? 

- A Pentart Junior termékcsaládot ajánljuk, melynek van textil és 

univerzális ragasztója. 

62. Mivel ragasszak fel sík felületre olyan dolgot, ami szinte 

csak egy pontban érintkezik vele? 

- A  fényes Heavy body paszta tökéletes választás ilyenkor, paszta 

állaga miatt beleágyazódik a díszítés, átlátszóra szárad, és 

száradás után festhető. 

63. Üvegre mivel ragasszak? 

- A Gálpaszta és a fényes Heavy body gél szintén alkalmas erre a 

feladatra. 

64. Mozaik ragasztásához mit használjak? 

- Mozaik ragasztásához használhatsz mozaik ragasztót, vagy 

kétoldalú ragasztót. 

65. Mivel ragaszthatom fel a bársonyport? 

- Használhatsz hozzá öntapadós ragasztó, és füstfólia ragasztót is. 

66. Mit ragaszthatok füstfólia ragasztóval, és mit 3D 

ragasztóval 

- Füstfólia és dekorfólia lapokat, illetve füstfólia pelyhet. 

67. Mi a különbség a füstfólia ragasztó és a 3D ragasztó 

között. 

- A füstfólia ragasztó sík felületű lesz, mint egy festék, a 3D 

ragasztó domború, mint egy paszta. 
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8. POSCA toll – a nagy kedvencünk 
 

 

68. Mire használhatom a Posca tollat? 

- Inkább az a kérdés, hogy mire  nem?       

69. Oké, mire nem? 

- Például pohár, bögre, tányér olyan területéhez, mely érintkezik 

a szájjal, evőeszközökkel. Autó fényezésére, mert beleívódhat a 

festék, és letörlés után látszódhat. Szatén és műselyem anyagon 

szétfuthat. 

70. Textilre? 

- Ugyanúgy használható, mint a textilfesték, száradás után 

vasalni, és kímélő mosáson kell mosni. Használhatjuk együtt a 

többi textilfestékkel. Díszíts vele cipőt, sapit, táskát… 

71. Emberi bőrre használható? 

- Igen, testfestésre tökéletes megoldás lehet, de először próbáld 

ki mindenképp, hogy nem vagy-e allergiás rá.  

72. Kőfestésre alkalmas? 

- Igen, használhatod kőfestésre, ha túl sima a felülete a kőnek, 

vagy csiszolt, fújós lakkal lakkozd le. 

73.  Mi van, ha elkopik a hegye? 

- Vedd ki egy fogóval és fordítsd meg. Kaptál egy új tollhegyet! 

74. Fa felületére használható? 

- Igen, de én előtte matt lakkal lelakkozom, hogy az erezetben ne 

fusson el. 

75. Sportszerekre? 

- Akár graffiti stílusban is használható bukósisakra, gördeszkára, 

biciklire, szörfre… Csak fújós lakkal fújd le utána. 

76. Falfestésre? 

- Hajrá, még lakkozni sem kell. 

77. Ablakot, tükröt díszítenék. Lehet? 

- Igen lehet. Készíts karácsonykor karácsonyi hangulatot az 

ablakodra, majd ha már nem aktuális töröld le egy 

ablakmosással. 

78. Nem fog elkenődni az ablakon? 

- A krétafilc igen, a normál Posca-toll száradás után már nem. 
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79. Ha karácsonyfadíszre szeretnék rajzolni Poscával, milyen 

díszeket válasszak? 

- Az üvegdíszre szavazok, szépen lehet rá rajzolni, írni. 

80. Melyik méretet mire lehet használni? 

- Az 1MR, és a 1M-eseket én kontúrozásra és írásra szoktam 

használni. A 3M-t színezésre, illetve gyerekeknek rajzolásra. Az 

5M-t, és a 8K méreteket szintén színezésre, és feltűnőbb 

feliratok készítéséhez.  

 
9. FIMO gyurma 

 

 

81. Milyen Fimo gyurmák vannak? 

- Van süthető és levegőn száradó. 

82. Mire használhatom a süthető gyurmát? 

- A süthető gyurmát használhatod ékszerek, figurák, kulcstartók 

készítéséhez, illetve bögrék, üvegek, evőeszközök díszítéséhez. 

83. A süthető gyurmát kell festeni? 

- Nem kell festeni, mert rengeteg színben kapható. Ha figurát 

készítesz és szeretnél neki például szemet rajzolni, a Posca tollal 

megteheted. 

84. Min gyurmázzak? 

- Én sütőpapíron szoktam, vagy szilikon gyújtólapon. 

85. Mivel tisztítod a felületeket? 

- A nedves törlőkendő jó megoldás erre. 

86. Mit csináljak, hogy ne legyen szöszös a gyurma kézmosás 

után? 

- Kézmosás után papírtörlőbe töröld meg a kezedet, így nem 

maradnak rajta szöszök. Ha mégis a Fimo csiszoló készletét 

használhatod. 

87. Megfogják egymást a színek? 
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- Igen sajnos némelyik, főleg az erőteljesebb színek fognak (pl.: 

piros ). Érdemes megmosni a kezedet színváltásnál. 

88. Hogy süssem meg? 

- Ha elektromos sütőd van kb 110 fokon, 25-30perc csukott 

ajtónál. Ha gáz sütőd van, akkor itt is javasolnám, hogy tégy 

egy fakanalat az ajtóba, hogy egy rés maradjon a sütő ajtajánál. 

89. Mire használhatom a levegőn száradó gyurmát? 

- Képek díszítéséhez, figurák, de akár tálkák, tárolók készítéséhez, 

melyeket utána lefestenél. 

90. Mivel mintázhatom a felületet? 

- Használhatsz hozzá nyomdát, A5-ös vékony öntőformát, csipkét, 

de rajzolhatsz is bele száradás előtt. 

91. Mivel festhetem? 

- Amit én szeretek rá használni: akril festék (matt, metál, 

delicate), media ink, media mist, füstfólia, vagy 3D dekorfólia, 

Posca toll.  

92. Mennyi idő alatt szárad meg a levegőn száradó gyurma? 

- Pontos időt nem tudok mondani, de függ az időjárástól is. Ha 

hamarabb szeretnéd, hogy megszáradjon, és az anyag is 

engedi, amire ráraktad, használd a sütőt, nyitott ajtóval. 

 
10. Egéb kérdések 

 

 

93. Dekorgumira szeretnék rajzolni. Mivel lehet? 

- A Posca toll jó választás lehet. 

94. Dekorgumit mivel vághatom? 

- Használhatsz hozzá ollót, a nálunk kapható formalyukasztók is 

alkalmasak erre a célra, illetve Sizzix vágógépet is. De akár 

varrhatod is! 
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95. Szalma, vagy polisztirol koszorúra, mivel rögzítsem a 

száraz terméseket, művirágokat? 

- Én a meleg ragasztó pisztolyt szeretem, avval össze lehet 

ragasztani olyan felületeket, melyek alig érintkeznek egymással. 

96. Mire égethetek mintákat pirográffal? 

- Fa, illetve MDF felületekre. A fánál érdemes olyan fát keresni, 

amin kevesebb az erezet, mert az mindig keményebb és 

megugrik rajta a pirográf hegye. 

97. Polisztirolhoz/hungarocellhez milyen vegyszereket ne 

használjak? 

- Az oldószeres szereket nem szereti. Technokol, oldószeres lakk, 

ezek megeszik az anyagot. 

98. Félbevághatom a polisztirol/hungarocell formákat? 

- Lehet, de ha látszódni fog a felülete, akkor a kifejezetten erre a 

célra való polisztirol vágót javasoljuk, melynek a pengéje 

felmelegszik, és vágás közben nem engedi, hogy darabolódjon, 

morzsolódjon. 

99. Mivel lehet használni a pecsételőket, nyomdákat? 

- Pecsételő párnával, ami lehet oldószeres, vagy vízbázisú, illetve 

mi használjuk akril festékkel is. De érdemes használat után 

letakarítani. 

100. Hogyan használjam a pecsételőket akril festékkel? 

- Egy kicsi festéket nyomj ki egy tányérba, mártsd bele a 

szivacsecsetet, majd egy törlőkendőn ütögesd le a felesleget. A 

pecsételőt fordítsd felfelé, és ütögető mozdulatokkal ütögesd be 

vele a pecsétet, így a mélyedésekbe nem megy bele a festék, és 

szépen kiadja majd a mintát. 

 

     +101. Hasznosnak találtad az összeállítást? 

- Reméljük igen, és tudtunk segíteni ☺☺☺ 
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Kedves Kreatív Partnerünk, 

 

Kreatív hobby 1x1 összeállításunk végére értünk, reméljük tetszett 
összefoglalónk. 

 

Észrevételeidet, kérdéseidet szívesen vesszük az  

 

info@kreativpartner.hu  

 

email címen. 

 

Jó kreatívkodást kívánok           

 

 

Birkásné Kriszti 

Kreativpartner webáruház 

Kreativpitpang Hobby Bolt 

 

 

mailto:info@kreativpartner.hu

