
Készítsünk elő egy munkaaláté-
tet és egy tál vizet. 1 Fújjuk fel 
a vinilkesztyűt és kössük el egy 
zsinórral. Ragasztószalag segítsé-
gével formába hozhatjuk és lera-
gaszthatjuk egyenként az ujjakat. 
2 Egy fi gurához két darab gipszpó-
lya kell, amit egy ollóval kb. 10 – 15 
cm-es darabokra vágunk. Az ujjbe-
gyekhez és a ujjak közti részekhez 
egy pár kisebb csíkot vágjunk le. A 
gipszpólyadarabokat merítsük rövid 
ideig vízbe, simítsuk le és fedjük 
be velük a kesztyűket teljes egé-
szükben. Az elkötött véget is fedjük 
be. Dolgozzunk gyorsan és a felü-
letet simítsuk ki. Hagyjuk 12 – 24 
órát száradni. 3 Az ujjfestéket köz-
vetlenül a tégelyből vigyük fel és 
dörzsöljük rá a felületre. A közök-
höz használjunk ecsetet. Hagyjuk 

Flamingó szarvacska vagy csillogó hal, a kreativitás nem 
ismer határokat: egy felfújt kesztyű, gipszpólya és ujjfesték 
segítségével készülnek ezek a mesebeli lények. 

jól megszáradni. 4 Rögzítsük a 
rezgő szemeket. 5 Tartó: a fapálcát 
vágjuk le a kívánt hosszra és he-
gyezzük meg egyik végét (pl. egy 
ceruzahegyzővel). A tompa végét 
dugjuk bele a fakerék furatába, a 
hegyes végére pedig szúrjuk fel a 
kész fi gurát.

SZERSZ ÁMOK

Munkaalátét műanyag
(Cikkszám 301484)

Olló, ecset, zsinór a kesztyű elkötéséhez, 
vizestál

2

ALAPANYAG

Gézpólya / 
gipszpólya

Természetes gipszből és pamutból készült 
gipszpólya, különösen krémes és könnyen 
mintázható, sima felületeket eredményez.

 301577      2 tekercs/ cs.  ...................  590,— 
 300941    56 tekercs/ cs.  ............... 11.200,— 
 301322  560 tekercs/ cs.  ..............  83.040,— 

Vinilkesztyű /
védőkesztyű

Méret: S / 7“, ideális gyermekkézre
 200703  100 db/ cs.  ........................  2.130,— 

 Csillogó ujjfesték - MUCKI 6 x 150 ml 

Tartalom:
• 6 újrazárható doboz egyenként 150 ml 
 (tündérpor-rózsaszín, gyémánt-kék,  
 varázs-lila, smaragd-zöld, sárkány-ezüst, 
 aranykincs
 502059  per  készl  ..........................  5.440,— 

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

Fakerék barázda nélkül Ø 60 mm
(Cikkszám 101793) 

Farúd Ø 4 mm - bükkfa, 500 mm
(Cikkszám 101783)

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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