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Színezési tippek és ötletek vegyes 
mintákhoz 
A csillámtetoválás legnépszerűbb mintái ebbe a kategóriába tartoznak. Szívek, vi-
rágok, csillagok, ördögök, angyalok, tündérek és királylányok, valamint emblémák, 
jelek, mesefigurák, koponyák. Igyekeztem ezért ebbe a kategóriába is sok mintát 
bemutatni.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 5cm 

Mintasablon kódja: 
VI-07

Mintához használt 
csillámporok: 
arany F-23
sárgászöld F-24 
türkizkék EX-4052
sötétkék F-107

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka és dekoltázs.

Leírás a mintáról: 
Ez a kis virág nagyon szépen kifesthető forma. Telt kerek szirmain jól érvényesül-
nek a színátmenetek. Gyönyörűen néz ki, és számtalan színkombinációban lehet 
megfesteni. Sőt a mintasablon olyan kialakítású, amit akár többször is felhasznál-
hatsz! 
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
VI-19

Mintához használt 
csillámporok: 
zöld F-30
sárgászöld F-24 
kék F-7001 

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka és dekoltázs.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 10cm 

Mintasablon kódja: 
VI-20

Mintához használt 
csillámporok: 
arany F-23
rozsdabarna F-46
bordó F-22
barna F-7

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka és dekoltázs.

Leírás a mintáról: 
Az indás nonfiguratív mintákat főleg a felnőttek választják. Kézfejre, dekoltázsra, 
bokára és akár esküvői testfestésre is elkészíthetőek.
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
8cm x 10cm 

Mintasablon kódja: 
SZ-16

Mintához használt 
csillámporok: 
rózsaszín EX-410
sötétrózsaszín EX-43 
mályva EX-402
lila F-62 

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll
és derék.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
10cm x 20cm 

Mintasablon kódja: 
TA-007

Mintához használt 
csillámporok: 
arany F-23
rozsdabarna F-46
bordó F-22

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, vádli, hát, 
lapocka has, csípő.

Leírás a mintáról: 
A csillag minták pár éve kerültek előtérbe és lettek egyre népszerűbbek. Ha ilyen 
mintát készítesz, a hegyeket és a vékony csillagokat a legnehezebb lekészíteni. 
Óvatosan fesd ezeket a részeket, és ha szükséges, használj fogpiszkálót az apró 
részek korrigálásához.
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-160

Mintához használt 
csillámporok: 
rózsaszín EX-410
sötétrózsaszín EX-43 
mályva EX-402
lila F-62 
arany F-23

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-160

Mintához használt 
csillámporok: 
arany F-23
kék EX-405 
türkizkék EX-4052
sötétkék F-107

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka.

Leírás a mintáról: 
A királylányos minta, úgynevezett árnyék minta. Ezek a minták úgy néznek ki min-
ta az adott figura árnyéka lenne a sablon. Ezeket a mintákat a legnehezebb szé-
pen elkészíteni, de a legszebb festéseket lehet az ilyen sablonokból megfesteni. 
Egy színnel nem mutatósak, de egy kis kreativitással, árnyékolással életre kelthe-
tőek a minták.
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-161

Mintához használt 
csillámporok: 
zöld F-30
sárgászöld F-24 
arany F-23
rozsdabarna F-46

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka és dekoltázs.

 

Minta adatlapja:
Mintasablon mérete:
8cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-164

Mintához használt 
csillámporok: 
ezüst F-37
rózsaszín EX-410
sötétrózsaszín EX-43 
mályva EX-402
lila F-62 
türkizkék EX-4052
arany F-23
 
Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, vádli, váll, 
lapocka.

Leírás a mintáról: 
Ez a minta viszonylag sok, 7 színnel készült. Az ilyen kis mintákat általában nem 
érdemes ilyen sok színnel kifesteni. Viszont ezek a színek úgy vannak összeválo-
gatva, hogy egy szín több árnyalatait használhatjuk fel. A ruha és a szárny rész is 
két árnyalatú. Így nem is tűnik olyan sokszínűnek a minta.
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-203

Mintához használt 
csillámporok: 
arany F-23
rozsdabarna F-46 
piros F-29

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka, has és dekoltázs.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-203

Mintához használt 
csillámporok: 
rózsaszín EX-410
sötétrózsaszín EX-43 
mályva EX-402
lila F-62 
sötétkék F-107

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka, has és dekoltázs.

Leírás a mintáról: 
A Playboy nyuszit egy szép fokozatos színátmenettel, szépen ki lehet festeni. Két 
változatot is találhatsz a mintákból.
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-202

Mintához használt 
csillámporok: 
arany F-23
rozsdabarna F-46 
piros F-29

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka, has és dekoltázs.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
8cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
VI-22

Mintához használt 
csillámporok: 
zöld F-30
piros F-29

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, vádli, váll, 
lapocka.

Leírás a mintáról: 
A virág levelét zöldre, a virágát pirosra kifesteni látványos és egyszerű feladat. Az 
ilyen mintáknál használhatsz két színárnyalatú zöldet és két árnyalatú pirosat is. 
Ezzel még élethűbb és szebb lesz a virág.
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Minta adatlapja:

Mintasablon mérete:
8cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-303

Mintához használt 
csillámporok: 
rozsdabarna F-46
barna F-7
sötétrózsaszín EX-43
piros F-29
lila F-62 
sötétkék F-107

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
8cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-303

Mintához használt 
csillámporok: 
rozsdabarna F-46
piros F-29
arany F-23

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka.

Leírás a mintáról: 
A Hello Kitty a kislányoknál az egyik legmenőbb minta. A képen olyan formát lát-
hatsz, aminek van teste is, de létezik olyan sablon, amin csak a fej látható. Ebből 
a mintából több méret is létezik!
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 5cm 

Mintasablon kódja: 
TA-304

Mintához használt 
csillámporok: 
arany F-23
sárgászöld F-24 
zöld F-30

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka és dekoltázs.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-308

Mintához használt 
csillámporok: 
rózsaszín EX-410
sötétrózsaszín EX-43

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka.
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
8cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-309

Mintához használt 
csillámporok: 
arany F-23
rozsdabarna F-46
bordó F-22

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
8cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-309

Mintához használt 
csillámporok: 
arany F-23
rozsdabarna F-46
piros F-29

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka.

Leírás a mintáról: 
Micimackó és társai szintén árnyék mintasablonok. Pár nagyszerű példa az elkészí-
tésre.
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
8cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-310

Mintához használt 
csillámporok: 
rozsdabarna F-46
fekete EX-661
sötétrózsaszín EX-43

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka.

Leírás a mintáról: 
Micimackóból a tigris az egyik legszebben elkészített árnyék minta. Az ilyen minta 
elkészítése időigényes és nagy kreativitást igényel.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
8cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
TA-311

Mintához használt 
csillámporok: 
kékeslila EX-411 
fekete EX-661
sötétrózsaszín EX-43
ezüst F-37

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka.
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Színezési tippek és ötletek nonfigu-
ratív mintákhoz
A csillámtetoválás fő célcsoportja a gyerekek és a nők. Ezért a nonfiguratív 
mintákat ritkábban választják csillámtetoválásokhoz, mint az előző két kategóriát.  
A nonfiguratív mintasablonokat elsősorban testfestések, hennafestések és airbrush 
tetoválásokhoz használják. Ezekhez a mintákhoz elsősorban fekete csillám-
port szoktak használni, de mutatok pár színes csillámporral készült min-
tát is.  

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
10cm x 15cm 

Mintasablon kódja: 
KO-06

Mintához használt 
csillámporok: 
fekete F-66
piros F-29

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, vádli, váll, 
lapocka, hát, mellkas.

Leírás a mintáról: 
A nonfiguratív mintákból összeállt koponya fekete és piros színnel lett színezve. A 
nonfiguratív mintákhoz ez a két szín mindig jó választás. Ha azt akarod, hogy ne 
csillogjon annyira a minta, használd az Extra Finom csillámporokat. 

Ha teljesen tetováláshatású mintát szeretnél készíteni, ami egyáltalán 
nem csillog, csillámpor helyett, használj testfestéket a minták színezéséhez. A test-
festékekkel matt és tetováláshatású mintákat tudsz készíteni.

http://www.csillamtetovalas.hu/index.php?page=testfestek
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 5cm 

Mintasablon kódja: 
KN-01

Mintához használt 
csillámporok: 
lila F-62
ezüst F-37

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka és dekoltázs.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
5cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
FN-008

Mintához használt 
csillámporok: 
lila F-62
ezüst F-37

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka és dekoltázs.

Leírás a mintáról: 
A nonfiguratív minták lányokon színesben is nagyon jól néznek ki.
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Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
8cm x 8cm 

Mintasablon kódja: 
KN-02

Mintához használt 
csillámporok: 
fekete F-66

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
vádli, lapocka, hát.

Leírás a mintáról: 
Fekete csillámporral, csillogó, tetováláshatású mintát készíthetsz.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete:
10cm x 10cm 

Mintasablon kódja: 
KN-04

Mintához használt 
csillámporok: 
türkizkék EX-4052
lila F-62
lila F-65

Javasolt elkészítési 
helyek: Kar, boka, váll, 
lapocka, hát.

Leírás a mintáról: 
A nonfiguratív virág minta szintén jól néz ki több színnel kifestve.
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A weboldal kezdőképe. 
Az alábbi minta a www.csillamtetovalas.hu oldal kezdőképén látható. Most meg-
nézheted a teljes mintát egyben.

Minta adatlapja: 

Mintasablon mérete: 5cm x 15cm Mintasablon kódja: VN-018
 
Mintához használt csillámporok: 
rózsaszín EX-410, sötétrózsaszín EX-43, mályva EX-402, lila F-62, sötétkék F-107

Javasolt elkészítési helyek: Kar, boka, derék.

Leírás a mintáról: 
A lilás árnyalatú színeket úgy válogattuk össze, hogy illeszkedjen a weboldal szín-
világához. A nonfiguratív és lepke minta lányoknak, derékmintának is nagyszerű 
választás.

 

További ötletek csillámtetoválásokhoz
Bízom benne, hogy sokat tudtam segíteni a színezési ötletekkel. Viszont ez a tanul-
mány közel sem teljes! Rengeteg hasznos trükk és ötlet van, ami nem fért 
bele ebbe az e-book-ba. Ezek nagy részét a csillámtetoválás Facebook 
oldalán találod.  
 
A Facebook oldalon olyan anyagokat találsz, amelyek sem az e-könyv-
ben sem a weboldalon nem találhatóak meg. Sőt, az új mintákról, új színe-
zési ötletekről is ott értesülhetsz a leghamarabb!  

Kattints ide és csatlakozz a csillámtetoválás Facebook oldalhoz és nézd meg a to-
vábbi ötleteket, újdonságokat is! 

http://www.csillamtetovalas.hu
http://
http://www.facebook.com/#!/pages/Csillamtetovalas/158088644230963
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Készítsd el az itt látott mintákat, 
gyorsan és egyszerűen!
 
A minták felrajzolása a mintasablonokkal, rajztudás nélkül is rendkívül egyszerű. A 
színezésekhez pedig használd fel az itt látott ötleteket az alábbiak alapján.

 
Ha megtetszett valamelyik minta, a minta adatlapjáról írd fel a csillám-
porok színkódját és a mintasablon kódját. A csillámtetoválás oldal 
webáruházában ez alapján egyszerűen beazonosíthatod a színeket és a sablonokat. 
Így Te is könnyen elkészítheted ezeket a csodás csillámtetoválásokat. 

A www.csillamtetovalas.hu oldalon pedig lépésről lépésre, Videón is megnézheted 
a minta elkészítését. 

 

Jó munkát és sok sikert 
a csillámtetoválások elkészítéséhez!

Üdvözlettel: Vincze Zoltán

http://www.csillamtetovalas.hu/#Mintakeszites_lepesei
http://www.csillamtetovalas.hu/index.php?page=Megrendeles
http://www.csillamtetovalas.hu/#Video_csillam_mintak_keszitese

