
01 12 16 20 22 30

39 40 43 51 59 61

63 68 69 74 79 81

87 90 95

10 20 30 48 51 59

61 69

1 A vázához a papírpoharat közé-
pen kettévágjuk. 2 A fél poharat 
(a bevont peremet ne fessük le) 
és a festőkartont plakátfestékkel 
alapozzuk és hagyjuk száradni. 
3 Egy kerek motívumlyukasztóval 
négy kört stancolunk színes papír-
ból. Két-két kört ragasztószalaggal 
összeragasztunk. 4 Ezután úgy 
ragasszuk egymásra, hogy a ra-

gasztószalagok belül legyenek és 
a virág kinyitható legyen. Belülre 
írjunk kedves üzenetet. Kívül díszít-
sük egy virággal, amit a motívum-
lyukasztóval vágunk ki. Öt virágot 
készítsünk. 5 A szárakat és a leve-
leket színes papírból vágjuk ki és a 
kész virágokkal együtt ragasszuk a 
festőkartonra. A vázához használ-
junk barkácsragasztót.

ALAPANYAG

Lyukasztó XXL - 
kerek díszszegéllyel Ø 5 és 6,35 cm
(Cikkszám 401090 és 401767)

Lyukasztó - virág nagy
(Cikkszám 401053)

Olló, ragasztószalag, ragasztóstift, 
barkácsragasztó

L k tó XXL

SZERSZ ÁMOK

Felnyitható színes virágok szeretetteljes üzenetekkel!

BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL

3D virágcsokor

3 4

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2018-04

 Festőkarton 
Az erős karton kiváló 
minőségű, közepes 
szemcseméretű 100 % 
pamutkendővel kasírozott 
és előalapozott.
Méret: 24 x 30 cm
Vastagság: 3,5 mm, kb. 300 g / m²
 500799  per  db  .................................  430,— 

 Papírpohár / italpohár 
 Italpohár papírból, PE-vel bevont. 
Méret: Ø kb. 8,5 cm
Magasság: kb. 10 cm
Tartalom: 0,25 l
Szín: fehér 
 400743  100 db/ cs.  ........................  3.710,— 

 Plakátfesték - JOVI 

Kiváló vízbázisú temperafesték, 
vízzel a kívánt állagúra keverhető, 
nagyon magas festőanyagtartalom, 
nagy takaróképesség, nagyon 
kiadós és gyorsan szárad, nem 
rakódik le az aljára, EU normának 
megfelelő EN 71/3.

Színek + számok:
sárga-10, narancs-20, piros-30, 
magenta-48, világoszöld-51, sötétzöld-59, 
világoskék-61, sötétkék-69
A színek számát kérjük megadni!
 501280 ..  500 ml/üveg .................  1.170,— 

 Rajzlap (natúrpapír) 
130 g / m² 

Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 130 g/m²

Színek + számok:
fehér-01, citromsárga-12, banánsárga-16, 
narancs-20, barack-22, élénkpiros-30, 
sötétpiros-39, rózsaszín-40, pink-43, 
világoszöld-51, fenyőzöld-59, égszínkék-61, 
óceánkék-63, királykék-68, ultramarinkék-69, 
lila-74, sötét ibolyakék-79, szarvasbarna-81, 
csokoládébarna-87, fekete-90, 
sziklaszürke-95
A színek számát kérjük megadni!
Csomag = 10 egyszínű ív!
 401476 ..  10 lap/ cs.  ........................  720,— 
  10   cs. /szín ......................  690,— 


