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Miről is lesz szó ebben a tanulmányban? 

Amiről itt szó lesz az az ÜVEGFESTÉKEK színkeverése, nem a 

matricafesték!  

Azért jó tisztázni ezt a dolgot rögtön az elején, 

mert sokaknak a fenti két fogalom egyet jelent, 

lévén mindkettővel lehet üvegre alkotni. Az 

üvegfesték az a fajta valódi festék, mint pl. 

amilyen az olaj- vagy a vízfesték, tehát a hordozó 

felületre rászáradó, odakötő festék, a 

matricafesték meg az a fólia típusú dolog, amit 

leginkább ablakra szoktak ragasztani 

fóliaszerűen… Na én abban nem vagyok otthon. 

Kicsit nehéz dolgunk van egy ilyen papír 

formátumú kisokossal… mert ez kb. úgy néz ki, mintha írásban akarnálak 

megtanítani Benneteket csókolózni  úgyhogy nem is mindenható 

tananyag…viszont remekül egybefogja és rendszerezi azokat a 

tudnivalókat, fogásokat, amiket az üvegfestés színkeverési technikájáról 

tudnod kell. Lehet, hogy festeni nem fogsz jobban tőle - az főleg gyakorlás 

és türelem (!) dolga, de az garantált, hogy elméletileg olyan képzett 

leszel, hogy csuda! 

 

SZÍNELMÉLETI ALAPISMERETEK 

Egyáltalán, milyen színek mely színekből keverhetők ki? 

A színek kapcsolatrendszerét általában színkörrel illusztrálják.  

A színkép hét fő színe: a vörös, narancs, sárga, 

zöld, kék, indigó, ibolya. 

Az  elsődleges színek a vörös, kék, és sárga, 

ezek más színek keverésével nem állíthatók elő, 

ugyanakkor elvben minden szín előállítható 

belőlük.  

A másodlagos színek két elsődlegesből jönnek 

létre:   
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                Kék + vörös = lila 

   Vörös + sárga = narancs 

   Kék + sárga = zöld 

A másodlagosok az alapszínek kiegészítői. A zöld a vörös kiegészítőszíne, 

mert nincs benne vörös, a narancssárga a kéké, a lila a sárgáé.  

Habár minden értékük, színerősségük, világos-sötét, hideg-meleg hatásuk 

eltérő, ennek ellenére keresik egymást, összekapcsolódnak. A kiegészítő 

színpárokban megvan mind a három alapszín. A mi szemünk is 

megkívánja ezt a teljességet. A kiegészítő színek kölcsönhatása alapján 

sok festő ösztönösen harmonikus képet készített a római középkoron át 

egészen napjainkig. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a másodlagos színeket nem könnyű 

kikeverni, és ebből valahogy a lila és a 

narancssárga meglehetősen labilis, mert nagyon 

könnyen túlsúlyba kerül benne valamelyik 

alapszín. 

A harmadlagos színek egy elsődleges és egy 

másodlagos színből állíthatók elő.  

Fontos alapfogalom a komplementer (kiegészítő) 

színek, amelyek a színkörben egymással szemben 

helyezkednek el. Összekeverve kioltják egymást, 

semleges szürkét adnak. Egymás mellé helyezve 

viszont kölcsönösen fokozzák egymás telítettségét, 

így élénk kontrasztot képeznek.  

Ismert még két további csoportosítás is a tónusértékek alapján: a 

világos színárnyalat, amely fehér hozzáadásával keletkezik, és a sötét 

színárnyalat, amelyhez feketére van szükség.  

Diszharmonikusnak általában azokat a színeket érezzük, amelyeknek 

közös tulajdonságaik vannak, például az élénk rózsaszín és a 

gesztenyebarna - mindkettő a vörös származéka. Egy diszharmonikus 

színt használhatunk egy másik kiemelésére, de nagy felületen inkább ütik 

egymást. 

Megkülönböztetünk még meleg, illetve hideg színeket, amelyeket 

elválasztó tengely a sárgát és ibolyát összekötő egyenes. A legmelegebb 

szín a vöröses-narancs, a leghidegebb a kékeszöld. Egy szín minél 

világosabb, annál melegebbnek tűnik, és fordítva.  
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A színek világos-sötét kontrasztját legjobban az impresszionisták 

használták ki, akik festményeik közül eltávolították a feketét és fehéret, 

és a fényt meleg színekkel, az árnyékot a megfelelő hideg kiegészítőkkel 

festették meg.  

Persze a színelméleten felül azért ott van még a festék egyéni „lelkivilága” 

is… én (is) kevertem már fehéret sárgával úgy, hogy zöldes lett a 

végeredmény…ne kérdezzétek, ez néha mitől függ… 
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SZÍNKEVERÉS ÜVEGFESTÉKKEL 

Na és akkor hogyan tudok új színeket kikeverni üvegfestékből? 

1. Festéktípusok keverhetősége  

(E fejezetben keverhetőség alatt mindvégig az egy ugyanazon 

kontúrcellán belüli festékkeverést értem, tehát nem azt hogy egy képen 

többféle festéktípust is használsz egymástól kontúrral elválasztva, mert 

azt nyugodtan bárhogy megteheted.) 

1.1. A festék alaptípusok keverhetősége 

Megkülönböztetünk oldószeres és vizes bázisú festéket. 

A különböző típusú (vizes ill. oldószeres) és márkájú (Deka, Hobbyművész 

továbbiakban: HM, Marabu, Idea, Pébeo Vitrail, Südor – bár ezt lehet hogy 

méltatlan is itt a márkák között emlegetni, pocsék festék, inkább ne 

használja senki!!!! stb.) festékek nem mindig keverhetők egymással.  

 

Mindkét fajtából sokféle márka és szín van a boltokban. 

 

Az oldószeres festéknek talán élénkebbek, 

szebbek a színei, fényesebb felületet 

eredményeznek, viszont elég büdösek már. 

Ráadásul mivel a terpentin az oldószerük 

(legalábbis a HM-é) sokszor még napok 

múltán is érezhető az oldószer szaga. Már 

legalábbis ha kénytelen vagy használni, mert 

egyébként a szín világosításához nem ezt 

fogod, arra más módszerek vannak, de erről 

majd később. 

Az oldószert akkor használod, ha a festéked nem elég viszkózus, tehát 

nem elég folyékony, vagy kicsit kezd beszáradni és még visszahigítható a 

használathoz, illetve ha a festő eszközödről (ecset) vagy keverőtálkából  

netán a kezedről akarod eltávolítani. De ettől még tény, hogy van szaga, 

ezért az oldószeres festékfajták használatát gyermekek közelébe vagy  

kismamáknak nem ajánlom.  

 

Nekem az a tapasztalatom, hogy a vizes bázisú festékkel készült képek, 

tárgyak is nagyon szépen tudnak kinézni, én egy két kivételtől eltekintve 

most már döntő többségében „dekázom”. Ezek is tartósak és ha direkt 
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behatás nem éri őket (gondolok itt mechanikai sérülésekre, karc, repedés 

stb. – ami egyébként az oldószerest is éppúgy megviseli…) ez sem veszít 

a színe élénkségéből és ez is könnyen tisztítható.  

Én Deka Cristal (vizes bázisú) és Hobbyművész (oldószeres)  festékeket 

használok, a képeimhez nagyritkán egy-egy helyre kívánkozik Deka Color 

Metallic (ez is vizes bázisú).  

Oldószeres bázisút a vizessel nem lehet összekutyulni, de 

természetesen egy képen mindkét fajtát lehet használni, ha kontúr 

választja el őket. (Különben megjegyzem, érdekes hatást lehet elérni 

azzal, ha vizes alapúba bele-belecseppentünk oldószerest, illetve fordítva, 

jópofán „kicsapják” egymást, csak ez egy más cél, nyilván.) 

 

1.2. Fedő- és transzparens üvegfestékek keverése 

Az üvegfestékek többségükben transzparens (átlátszó) festékek, de 

léteznek fedőfestékek is (pl. ilyen a Deka Lack akrilfesték). A fedőfesték 

matt hatású, nem átlátszó, valójában  elsősorban  fára, műanyagra van 

kitalálva, de az üvegre is nagyszerűen alkalmazható. Ebből is van 

oldószeres és vizes alapú. A transzparensnél jóval sűrűbb, nem ereszti át 

a fényt. 

Fedő és transzparens festékek gond nélkül elegyíthetők egymással. Ki kell 

tapasztalni, hogy melyik keverési aránnyal milyen hatást érhetsz el. 

1.3. Egyéb festéktípusok keverése 

Érdemes bátran próbálkozni a  porcelán- (Deka Select), selyem- vagy 

egyszerű akril festék stb. üvegfestékhez keverésével is, mert több ízben 

tapasztaltam hogy kiválóan működnek együtt és ezek használatával a 

színpalettád jócskán kibővíthető. 

 

1.4. Festékmárkák egymással történő keverése  

A festékmárkák nem minden esetben bírják egymást keveréskor. Ki kell 

próbálni egy kis üveglapon, hogy mennyire működnek együtt. Pl. hiába 

vizes alapú a Marabu és a Deka Cristal is, valahogy nem szeretik egymást. 

Az Idea nekem sem a Hobbiművésszel, se a Decorfin-nal nem volt 

hajlandó vegyülni, mégis  hallottam olyan tapasztalatról, miszerint a HM 

színtelenjével keverve semmi gond nem merült fel… 

Ezért a legjobb, ha egyszer veszed a fáradtságot és kipróbálod, melyik 

melyikre hogyan reagál. 
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2. Színátmenetek festése (szín másikba „átkeverése”) 

Hogyan tudok mondjuk pirost és feketét egymásba keverni? 

Azt tapasztaltam, hogy színátmeneteket ecsettel nehezebb produkálni, 

mintha a kétfajta festéket hagyom egymásba folyni, és kicsit rásegítek az 

eloszlatásban. Ezt teheted pl. egy darab dróttal vagy fogpiszkálóval.  

Az oldószeres festéknél kiválóan működik ez a módszer, a vízbázisú 

festéknél kicsit jobban kell „sietni”, mert az  gyorsabban szárad.  

A színátmenet kialakításakor szintén többféle módszerrel kell 

próbálkoznod, attól függően, hogy mi az elképzelésed, mi az elérendő 

célod. 

Lehet a két színt egymás mellé felhordani az üvegre a kettő között kis 

hézaggal, hogy legyen elég hely az átmenet kialakításához, és a két szín 

szélét a kialakítandó köztes rész felé 

összehúzkodni, egybekeverni. 

Másik megoldás, amikor nem egymásba 

„gyúrod” őket, hanem a kettő közé 

színtelent teszel, és abba húzkodod bele 

mindkettőt, majd úgy kavargatod össze 

ezt a három színt. Így finomabb, 

kevésbé sötét átmenetek elérése 

lehetséges. 

Az igazán szép finom egyenletes 

színátmenetek elérése rendkívül 

időigényes  aprólékos munka. 

Különösen az oldószeres HM-nél tapasztaltam azt, hogy hiába keverem a 

színeket homogénre össze, idővel újra szétválik szín-összetevőire, így ha 

a szép fokozatos színátmenet elérése a cél, újra és újra kutyulgatni kell 

őket (Vigyázat: miután száradásnak indult, már ne nyúlj bele, mert 

felkarcolod a festéket és az utána már nem javítható szépen!)  

Például ha narancssárga színátmenetet szeretnél, azt úgy fested meg, 

hogy öntesz az alap piros festékből az üvegre, mellé hely kihagyásával a 

sárgából és kevered őket kevered, míg szépen egybe nem „olvadnak”, 

ebből lesz tehát a piros-narancs-sárga hármas színátmenet. 
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A kezdő példakérdésünknél maradva, Ha a vörösből szeretnél feketét 

csinálni színátmenettel, akkor ahhoz más színű festékre nincs szükséged. 

 

Hogy ilyesmi legyen a végeredmény:  

 

 

 

Pakolgatod a festéket egymás mellé, hogy a 

pirostól haladva egyre kevesebb pirosat és  

egyre több feketét pakolsz egymás mellé, 

valahogy így: 

 

Majd türelemmel szép homogénre kevered a 

színeket fogpiszkálóval, a kisebb helyeken 

tűvel. 

 

Minél nagyobb a felület, annál könnyebb a 

színátmenet kialakítása. Egészen apró 

kazettában picit sziszifuszibb meló… 

Kis felületen ne használj sok festéket, mert 

akkor nem tudsz kellőképpen összemosni. 

Az árnyalatokat két színből (vagy többől) keverheted pipettával, 

fogpiszkálóval, ecsettel, saslikpálcikával, az ujjaddal, szivaccsal vagy 

amivel akarod .  

 

3. Árnyalás (szín világosítása, sötétítése) 

Hogyan tudok pl. sötétebb kék vagy éppen halványkék árnyalatot festeni? 

 

Árnyalás alatt olyan színárnyalatok létrehozását értem, amikor egy 

ugyanazon szín világosabb vagy épp sötétebb verzióját (pl. sötét- és 

halványkék) akarod megalkotni. 

 

Itt két lehetőség adódik: 

1. Vagy a sötét színbe cseppentesz színtelent  

2. Vagy fordítva: a színtelenbe csepegteted a színt magát.  
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Mindkét módszert menet közben folyamatában érdemes alkalmazni, azaz 

konkrétan ahogy a festéssel haladsz, azzal egyidejűleg cseppentgeted 

világosabbra / sötétebbre. 

 

A kevergetésnél érdemes rá figyelni, hogy túl 

buzgón ne kavard, mert akkor nagyon sok levegőt 

kap a festék és buborékos lesz (nagyon bosszantó 

mikor arra kell várni, hogy a bubik eltávozzanak 

belőle, miközben a félkész képed szárad megfele )  

A sötétebb színeket mindig csak apránként érdemes 

adagolni, (ez adott esetben lehet gombostű-fejnyi 

apránként is!) mert pillanatok alatt túl sötét lehet a 

szín. Különösen a feketével kell ilyen téren vigyázni, 

ebből rendkívül kevés is elegendő egy markánsabb 

szürke árnyalat eléréséhez. Ha túladagoltad a sötét színt, színtelen 

hozzáadásával visszavilágosíthatod, de ekkor már sokkal nagyobb 

mennyiség kell a világosabb árnyalat eléréséhez, és ez elég festékpazarló 

megoldás.  

 

A legfontosabb festék a „Farblos”, azaz Színtelen!  

Mivel a színtelennel világosítasz és ezt majdnem bármilyen árnyalat 

elérésekor használod, ezért mindig sokkal-sokkal többet kell vásárolni 

belőle, mint a színekből. (Ez nálam kb. azt jelenti, hogy miközben 1-1 

üvegnyit veszek a színekből, kb. 6-7 üveg színtelent pakolok a 

kosaramba). 

Figyelem! A Deka Cristal festék (01-92 kódszámú) Weiβ-e, - bár az 

üvegben fehérek tűnik – száradás közben kiszíntelenedik. Úgyhogy ha 

konkrét fehérre van szükséged, használj valamilyen fedőfestéket erre a 

célra. Én pl. a Deka Color Metallic (11-92 kódú) Weiβ–ét használom kis 

vízzel és kis Farblossal felhigítva, de lehet ez Deka Color Lack, Deka Select 

vagy más akrilfesték fehérje is. 

Ha mégis fehérrel akarsz árnyalatokat elérni, akkor jó megoldás lehet a 

HM fehérjét választani és azt egy üdítős kupakban kikeverni színtelennel 

(ezáltal nem lesz olyan sűrű) és hozzákeverni a színt is, így a kupakban jó 

homogénre keverhető maga az „alapárnyalat”. Ezzel kezdesz el dolgozni, 

aztán festés közben ha tovább akarod árnyalni, teszel hozzá még a 

sötétebb színből. Ezzel a módszerrel nagyon szép színárnyalatokat lehet 

elérni, én a HM-el általában így csinálom.  
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Lehet több rétegben is árnyalni, ilyenkor a világosabb színt viszed fel 

legelőször és arra kened rá fokozatosan a többi sötétebb árnyalatot. Itt 

viszont arra kell figyelned hogy a felső nedvesebb festékréteg ne áztassa 

fel az alsó réteget. (Nem árt tudni, hogy a többrétegű festésnél a végleges 

festmény felület nem a „klasszikus” fényes szinte tükörsima üvegfelület 

lesz, hanem olyan olajfestmény-hatású. De ennek a részleteiről majd a 

többrétegű festés technikájáról szóló tanulmányomban írok 

részletesebben.) 

 

Az árnyalatok, színátmenetek véleményem szerint akkor a legszebbek, ha 

nem foltosak, hanem egyenletesek, szép homogénre kevertek. A homogén 

hatás elérését személy szerint nekem az ecset használata rendkívül 

nehezíti…nekem azzal nem megy, de sokan szeretnek vele dolgozni. 

Nekem akkor nem lesz foltos a festés, ha nem ecsettel festek. 

 

4. Speciális hatások elérése 

Milyen egyéb speciális hatásokat érhetek el? 

 

4.1. Árnyékolás 

 Árnyékot általában a már megfestett tárgy színének sötétebb 

árnyalatával festünk. 

4.2. Vízfelület festése 

Például a tükröződő házak festése a vízen saját színük fakóbb árnyalatával 

valósítható meg. 

4.3. Pasztelles hatás elérése 

A pasztelles hatás elérésére mindig fehér színt 

használj, azaz abba a színbe vagy színkeverékbe 

tegyél egy csepp (vagy pár csapp) fehéret, amit 

finomítani akarsz. Ilyen módon nagyon szép 

színeket lehet elérni.  

Tehát jó tudni, hogy ha pl. a pirosból színtelen 

hozzáadásával  halványpiros árnyalat  lesz, 

viszont fehér hozzákeverésével  előbb rózsaszín, 

majd ennek a világosabb és egyre világosabb 

árnyalata. Az ilyen „fagyiszínű” pasztellekről azonban tudni kell, hogy a 

fehér szín hozzávegyítése miatt az a halvány pasztell felület már matt szín 



                                                  Üvegre kattanva © 2011. Minden jog fenntartva. 

11 
 

lesz, tehát nem transzparens. Ha sikerül eltalálni az arányokat, rendkívül 

szép az eredmény. 

4.4. Márványos, illetve „cirmos” hatás  

A 2. ) pontban már említettem, hogy az egymással összekeverni kívánt 

színkomponensek (HM- nél legalábbis) hajlamosak szétválni egymástól 

újra és újra, a keverés ellenére. Ez érdekes márványos hatást 

eredményez. Ez lehet azonban direkt cél is pl. gyakran nagy, egyöntetű 

felületű, unalmas háttér mozgalmasabbá tételéhez használható.  

Ugyanez működik pl. ha színtelen Vitrailba nagyon kevés fehér Marabut 

teszel, nem kevered el teljesen, hanem úgy viszed fel vastagon az üvegre, 

hogy kicsit cirmos a festék a keverőtálban.  

Ilyen esetben is ez a festékréteg az üvegen 

is márványos lesz. Ezt aztán lehet 

kombinálni a színátmenettel, ill. hogy fedőt 

cirmozol transzparenssel…ez már szabadon 

variálható tovább. 

 

 

4.5. Hajszín, bőrszín keverése 

 

A testszín a következő receptek szerint állítható elő:  

 

1. Sok-sok színtelen, kevés barna, szinte csak cseppnyi sárga, piros és 

még kevesebb kék, valamint egy halovány pöttynyi fehér.  

2. Másik recept: sok színtelenbe egy kevés narancs, barna és még 

kevesebb piros. 

Próbáld ki, neked melyik tetszik jobban. 

Jó, ha van egy próbaüveged, amin folyamatosan ellenőrzöd a kutyult 

eredményt és ha nem stimmel valami (sötétebb, világosabb, vagy 

valamelyik szín jobban kiütközik) korrigálsz. 

4.6. Térhatás elérése 

Ha a fedőfestéket önmagában használod, teljesen matt felületet kapsz. Ez 

pl. nagyon jó különböző térhatások eléréséhez, pl. hogy ha a képed nagy 

része amúgy transzparenssel festett - aminek van az átlátszósága 

következtében valami légies, könnyed jellege - és festesz rá fedőfestékkel 

valami motívumot, akkor az szinte „kiugrik” az előtérbe, mert valahogy 

nagyobb „súlyt”, tömeget kap a testesebb festék által.  
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5. Színkeverési „bakik” 

Már ha lehet egyáltalán ilyet mondani… hiszen 

a művészet épp attól művészet hogy egyedi, 

megismételhetetlen, utánozhatatlan – ebbe 

nyugodtan belefér ha éppen nem olyan 

tökéletesen szép homogénen vegyítettre 

sikerült a festékkeverés, vagy simára a felület.   

De ha mégis a homogenitás tökéletességére 

törekednél, az itt következő bakik kiiktatása jól jöhet. 

 

Nagy felület árnyalásakor (pl. háttér festésénél) törekedj arra, hogy 

egyszerre fess minden irányba!  Igen, jól olvastad… Mivel nagyon 

gyorsan szárad a festék (különösen a vizes Deka) és a száradó részek 

továbbfestésekor foltos marad az érintkezés helye, ezért törekedned kell 

arra, hogy sehol se hagyd megkötni, mindig egy „előzőleg” kent részt 

folytass előbb, aztán térj vissza a folytatandóhoz és így tovább.  

Ezért célszerű az árnyalatokat már előre kikeverni – így nem vesztesz időt 

a kevergetéssel, a színárnyalat próbálgatásával, így is éppen elég lesz 

összekeverni őket egymással. 

Figyelni kell, ha több rétegben fested az árnyalást az utólag felvitt réteg 

feláztathatja az alatta lévőt, ezért célszerű az alsó réteget egy picit 

száradni hagyni. 

Ha a túl sok vizes (Deka) festék feláztatja a kontúrt, így az „elmászik” a 

helyről, hullámos lesz, törekedj arra, hogy kevesebb víz legyen a 

festékkeverékedben, vagy hordd fel vékonyabban azt az üvegre. 

Ha az árnyalat túl sötét lett, korrigálj: adagolj hozzá még színtelent 

addig, amíg el nem éred a kívánt árnyalatot. (Vigyázz, ha sokkal sötétebb 

lett a szín, mint amit akartál, érdemesebb külön önteni belőle egy adagot 

és azt visszavilágosítani a színtelennel, mert különben baromi sok 

színtelent vesz fel és lehet hogy bele sem fér majd a keverőtálkádba, 

illetve pazarlod a festéket.)  

Ha túl világos lett a szín, korrigálj: picike cseppekben cseppents hozzá 

még a színből a kívánt árnyalat eléréséig. 
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6. Általános tanácsok 

Gyakorolj, gyakorolj, gyakoroljl!  

Kísérletezz és finomítsd a technikád! 

Mindenkinek meg kell ismerkedni a saját festékével, csak így fogod tudni, 

hogy a festékedtől mit várhatsz.   

A saját tapasztalataidból többet fogsz tanulni, mint a világháló összes 

linkjéből, nem beszélve arról, hogy a színkeverés az egyik 

legszórakoztatóbb dolog a festésben. 

Meg kell ismerni az anyag fizikai és kémiai tulajdonságait, ugyanis egy kép 

festése közben is számtalanszor fordul elő valami olyan érdekes jelenség, 

amit érdemes továbbgondolni, kifejleszteni, megpróbálni. 

És csak hogy egyszerűbb legyen a dolog: ugyanaz a típusú, márkájú, 

színkódú festék sem viselkedik minden egyes alkalommal pont ugyanolyan 

módon: velem már előfordult hogy ugyanaz a festék totál másképp 

viselkedett…ugyanolyan körülmények között (pl. nem ugyanaz a gyártási 

széria). 

Megfigyeltem pl. hogy nem mindegy hogy hol és hogyan tárolod: az 

állagát befolyásolhatja a tárolási hőmérséklet (napsütötte helyen van? 

vagy hűvösben tartod…?) valamint a tárolási fényviszonyok (félárnyékos, 

vagy sötét helyen tovább elállnak, kevésbé száradnak be. 

Nem árt, ha van előtted egy kisebb üveglap, amin kísérletezgethetsz, 

hogy ne mindjárt a képet kend össze a kísérleti színekkel - erről könnyebb 

a foltok, hibák eltávolítása is.  

 

 

Ha szép, vastag, fényes felület elérésére törekszel, 

oldószeres festéket használj, főleg Marabut és HM-

t, mert ez az egyetlen módja, hogy a festéket 

vastagon vidd fel a felületre, és mivel így lassabban 

is szárad, tovább variálhatsz vele  (színátmenet, 

márványos hatás, stb.). 
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7. Okos Tippek 

 

7.1. Saját színkör készítése  

Végy egy selejt üveglapot (vagy néhány tejfölöspohár-tetőt), tedd fehér 

alapra és láss hozzá: tegyél ki pár pötty kéket, és mindegyik mellé tegyél 

egy pötty másik színt: pirosat, sárgát, zöldet, barnát... Most egy picit húzz 

össze belőlük, és keverd el. Figyeld meg, milyen 

szín lesz a keverékből. Színtelen hozzáadásával 

tovább változtathatod az eredményt. Aztán tegyél 

ki pár csepp pirosat, és ahhoz is adj más színeket.  

Ha a kettes kombinációkban már kigyönyörködted 

magad, jöhetnek a hármasok. (-:) Végül 

csinálhatsz egy afféle színkört, amilyet a 

tanulmány legelején mutattam. 

A próbalapot tedd el! 

 

7.2. Eszköz tippek 

A festéshez régebben fogpiszkálót használtam, de azóta jobb eszközt 

találtam erre a célra: a domborító szerszámot. Ez eredetileg teljesen 

másra lett kitalálva (azt hiszem pergamen domborításhoz), azaz 

eredetileg semmi köze az üvegfestéshez. Létezik belőle több méret, 

nekem 0,1-es, 0,3-as és 0,6-os van. 

Ez gyakorlatilag egy ceruzaféleség (ennyivel is kényelmesebb a 

fogpiszkánál - tartani és alkotni is jobb vele) és a vége egy gömbben 

végződik (kb. mint a golyóstoll).  

Én azt tapasztaltam, hogy a festék kikeverésénél, a színkeverésnél is 

sokkal egységesebbre keveri a színt a göb miatt és festeni is sokkal 

könnyebb vele az üvegen. Egységesebbre kutyulja a különböző színeket, 

(gondolom a gömb miatt, ami nagyobb felületen érintkezik a festékkel 

mint a fogpiszka és jobban eloszlatja azt - ld. a golyóstoll is ez alapján 

működik). Kevésbé csöppen le róla a festék, arról nem is beszélve, hogy 

mivel a göb megtartja magán egy ideig a festékcseppet , így az árnyalatok 

keverésénél is nagy segítségemre van: megszámolom, hány cseppet 

engedtem a tálkába és így ha ugyanazt a színt kívánom kikeverni újból, 

újra elő tudom állítani megközelítőleg ugyanazt az árnyalatot. 

A kis helyeken én tűvel csinálom az átmeneteket - a tű hegyére ragadt 

aprócska festékmennyiséggel dolgozva.  
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7.3. Keverjek, de miben? - Keverőtálka tippek  

Keverhetsz az üvegen is , de ha kevésbé vagy spontán alkat, javaslom 

az átlátszó, csavaros üvegecskéket (kiürült festéküveg, vagy mini mézes, 

mini lekváros üvegcse.)  

Közepes mennyiséghez és egyszerre több 

színárnyalat előállításához nagyon jó a nagy 

műanyag üdítős flakonok levágott alja. 6 

rekesz van bennük, az egyikbe (nem mellé!) 

kilöttyinthetsz egy kis színtelent, a többibe 

meg egy-két pötty színt. A színpöttyöket ne 

öntsd, hanem mindegyiket egy saját 

fogpiszkálóval szedd ki az üvegből, és úgy 

csöppentsd oda.  

Ha kis mennyiségű színkeverék kell, a nagyméretű tejfölök fedőlapját is 

használhatod. Ez egyébként is jó, ha van a színpróbához. 
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„Fúúú, ez nagyon bonyolult…! Ez nekem nem fog menni!” 

Ha a fenti gondolat megérintett, hessegesd el! Nem olyan bonyolult ám 

ez, csak így leírva hosszú… gyakorolnod azonban biztosan sokat kell 

majd, azt nem ígértem, hogy megspórolhatod… 

…de épp az ami olyan örömteli benne! 

 

Pihenésképpen látogass el az Üvegfestők Klubja  

rajongói oldalára, ahol szeretettel várunk Téged is!  

Gyere és oszd meg a tapasztalataidat! 

 

Ha további kérdésed van a témával kapcsolatban,  

keress meg itt, szívesen segítek, amiben csak tudok: 

 

http://uvegrekattanva.hu 

 

 

További szép napot! 

Burján Eszter 

az „Üveg(festés)re kattant” 

 

 

http://www.facebook.com/mindenamiuveg
http://uvegrekattanva.hu/

