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1 A papírpoharat vízfestékkel és 
a mellékelt szivaccsal lefestjük 
2 A pohárszél mentén kb. 1 cm tá-
volságra az előszúrótűvel lyukakat 
szúrunk. 3 A kötőfonalról kb. 50 
cm (kicsi medúza) és kb. 100 cm 
(nagy medúza) hosszú darabokat 
levágunk, készítsünk elő elegendő 
mennyiséget. 4 A horgolótűvel a 
kötőfonalat a lyukakon áthúzzuk 
és elcsomózzuk. 5 Az öntapadó 
rezgő szemeket rögzítjük és alko-
holos fi lccel szájat rajzolunk. 6 A 
fejre (poháralj) középen egy fura-
tot szúrunk, a gumizsinórt átfűzzük 

A gyerekek szeretik a vizi lényeket – és mi is lehetne jobb, 
mint ezeket vízfestékkel elkészíteni. Viccesen táncolnak a 
szobában a gumiszalagon.

 BARKÁCSOLÁS PAPÍRPOHÁRRAL

Medúzacsalád

és elcsomózzuk, így fel is tudjuk 
akasztani.

SZERSZ ÁMOK

 Előszúrótű hegyes 
Teljes hossz: kb. 62 mm
 401447  per  db  .................................  210,— 

Horgolótű - 1,5 - PRYM

Átfűzőtű, nikkelezett. 
Szár: Ø kb. 2,6 mm
Hossz: kb. 13 cm
 500210  per  db  .................................  990,— 

Olló, ragasztóstift

ALAPANYAG

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.
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 Bio papírpohár / pohár 
Fenntartható termelésből gyártott 
pohár, bio belső fallal.
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság: kb. 9,5 cm 
Űrtartalom: 0,25 l 
Szín: fehér
 401974  50 db/ cs.  ..........................  2.540,— 

Bio papírpohár / fagyispohár - 75 ml
Tartós papírpohár bio belső fallal.
Méret: Ø kb. 7,5 cm
Magasság: kb. 4,5 cm
Űrtartalom: 75 ml
Szín: fehér
 401853  per  db  ...................................  80,—  
 ab  50   db  ................................  70,— 

 Vízfesték szivárvány készlet - ARISTO 
Tartalom: 
● 8 festéktabletta 
 Ø 44 mm (sárga, 
 narancs, piros, 
 pink, ibolyakék, 
 kék, sötétzöld 
 és almazöld)
● 2 festőszivacs
 501736  per  db  ..............................  3.900,— 

 Alkoholos fi lc - 1 mm 

Vonalvastagság: kb. 1 mm
Szín: fekete
 50139090  per  db  .............................  510,— 

Rezgő szemek - kerek 17 mm  
Öntapadó hátlappal. 
Méret: Ø 17 mm
 300535  50 db/ cs.  .............................  610,— 

Kötőfonal - Easy ELISA

Színek + számok:
fradizöld-50, világoszöld-51, világoskék-61, 
babakék-62, türkiz-63, királykék-65
A színek számát kérjük megadni!
 501471 ..  50 g/gombolyag .............  440,— 

Elasztikus gumiszál Ø 0,6 mm
(Cikkszám 700011)


