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Spectrum Noir Metallic Antique Elements
Product Code: SPECN-MM-ANT6
Availability: 1

Price: 11.95

Short Description
6 twin-tip metallic markers

Description
Mooie pennen met twee verschillende
These fabulous dual-tipped markers will
punten (brush/vaste kleine punt) met een
give a perfectly smooth and highly reflective
mooie reflecterende metallic look. Ze zijn finish. The quality of these water-based inks
op waterbasis, zuurvrij en van hoge kwaliteit are acid free and archival, for a flawless fadeen vervagen niet snel. Ideaal om te
free result. Ideal for use on black or dark
gebruiken op donkere ondergronden. Je
surfaces where the effect will really pop!
hoeft niet eerst te knijpen of schudden maar There is no squeezing or activating required,
kunt ze direct gebruiken. Ze zijn goed
these gorgeous pens will give an opaque,
dekkend. Ideaal voor handlettering of
ultra-smooth coverage to your decorating,
kleuren. In dit setje krijg je de Spectrum
colouring or calligraphy projects. These
Noir Metallic Markers (6 stuks) in de
metallic markers feature a premium waterkleuren 'Antique Elements'. Dit zijn Antique based ink that’s been finely blended with
Pearl, Vintage Satin, Tarnished Silver, Rose special metallic pigment. The result is an
Gold, Aged Copper and Ancient Bronze
unbeatably opaque and flawless laydown of
colour, perfectly balanced with an

Bewaar de stifen liggend voor het beste
resultaat.

impressive sheen of metallic. Ideal for a
huge variety of creative uses, from
embellishing and colouring to lettering by
hand. This is the Spectrum Noir Metallic
Deze pennen geven wel een zware
schaduw op de achterzijde van je pagina Markers (6pk) - Antique Elements. Colours
wanneer je ze gebruikt in je bijbel zonder included are: Antique Pearl, Vintage Satin,
de pagina voor te bewerken. Je kunt ze Tarnished Silver, Rose Gold, Aged Copper
and Ancient Bronze
wel goed gebruiken op een pagina die
voorbewerkt is met gesso of matte
Store horizontal (laying flat) for the best
medium. Ook kun je eerst op gewoon
papier schrijven/tekenen en het daarna results.
uitknippen en in je bijbel plakken.
The pens give a dark shadow when you
Fabrikant: Spectrum Noir
use them in your bible without preparing
your page. You could use them on a page
prepared with gesso or matte medium or
write on regular paper and cut it out to
adhere it in your bible.
Producer: Spectrum Noir

Bekijk hier een fillmpje van de stiften:

Of bekijk een uitgebreide productvideo die ze op Facebook hebben gegeven, met diverse
technieken voor het gebruik van de stiften.
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