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Fotókarton 220 g / m²
Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 220 g / m²

Színek + számok: 
fehér-01, szalmasárga-11, banánsárga-15, 
narancs-20, okker-25, élénkpiros-30, 
sötétpiros-39, világoszöld-51, mohazöld-56, 
fenyőzöld-58, égszínkék-62, óceánkék-63, 
királykék-69, orgona-72, őzbarna-81, 
csokoládébarna-87, fekete-90, 
világosszürke-91
A színek számát kérjük megadni!
csomag = 10 egyszínű ív!
 401517 ..  10 lap/ cs.  .....................  1.240,— 
  10   cs.-tól /szín ..............  1.200,— 

 Smart - Fab 
 

Smart-Fab egy 
innovatív, egyedülálló 
nemszőtt anyag: a szövet és a papír okos 
alternatívája! Zseniálisan egyszerű és kény-
elmes vele dolgozni. Puhasága és hajléko-
nysága ellenére erős és tartós.
Méret: 30,5 x 45,7 cm
 301721  45 lap/ cs.  .........................  3.680,— 

 Fotókarton - mozaik kerek 
 Fotókartonból, különféle 
színekben válogatva. 
Méret: Ø kb. 10, 
 15 és 20 mm
Vastagság: 300 g / m²
Mennyiség: kb. 200 g 
 401878  kb. 3900 db/ cs.  ...................  960,— 

 Silk Clay Basic 2 - gyurma 

A Silk clay gyurma könnyű, puha, rugal-
mas, levegőn száradó modellezőmassza. A 
selymes tapintása miatt selyemgyurma néven 
is ismert. Felülete száradás után is puha, 
gumiszerű marad. Különböző anyagokra és 
felületekre tapad. A száradási idő 2 és 24 óra 
között váltakozik, az anyag vastagsága függ-
vényében. A színeket keverhetjük egymással.
Tartalom: 
● 10 tégely egyenként 40 g, fehér, 
 neonsárga, neonnarancssárga, 
 narancssárga, rózsaszín, neonpink, 
 világoszöld, neonkék, kék, lila
 301725  10 db/ cs.  ..........................  4.480,— 

Lyukasztó Jumbo - kerek
(Cikkszám 401766)

Lyukasztó XXL - kerek
(Cikkszám 401698)

Sztreccsgumi / gumiszalag / gumifonal
(Cikkszám 700677.. kül. színekben)

Ceruza, olló, ragasztóstift

F tók t 220 / ²
AL APANYAG

1 A sablonokat kinyomtatjuk, kivág-
juk és a kontúrokat ceruzával a 
fotókartonra átmásoljuk. Kivágjuk 
és az oldalsó lyukakat átszúrjuk.  
2 A szemeket különböző méretű 
motívumlyukasztókkal készítjük el. 
3 A pupillákat és egyéb pontokat 
kerek kartonmozaik darabokból 
ragasztjuk. 4 Hajat és szempillát 
Smart-Fab-ból vágjuk ki. Ragass-
zunk minden részt ragsztóstifttel 
a kartonmaszkra. 5 A 3D hatást a 
maszkon úgy érjük el, hogy  Silky 
Clay modellező masszából kis go-
lyókat és kúpokat formálunk, ezeket 
a kartonra nyomjuk pikkelyként és 
szempillanként. Hagyjuk lapos he-
lyen fekve száradni. 6 A megfelelő 
hosszúságú gumiszalagot a karton-
maszk oldalán levő lyukakba fűzzük 
és rábogozzuk. 7 A Smart-Fab-ból 
további darabokat, mint gallér, mas-
ni, mancs, farok, lábak, stb. kész-
íthetünk. Csak ragsztani kell, varrás 
nem szükséges.

Klassz maszkok mókás részletekkel, mint 3D hatás modellező-
masszából és Smart-Fab haj. Egy nem-szőtt anyag, amellyel 
úgy dolgozhatunk, mint papírral, varrni nem szükséges!

PAPÍRMASZKOK

Szörnyriadó
,

TER MÉK -  TIPP
Kérjük a léggömböt a bulira hozzárendelni:

 Léggömb barkácskészlet vicces szamár 

Tartalom: 
● 4 léggömb
● 4 műanyag tartó
● matrica az arc felragasztásához

Léggömb kerülete: kb. 50 cm
Tartó hossza: kb. 19 cm
 301660  4 db/ cs.  ...............................  930,— 

 Léggömb barkácskészlet állatok 

Tartalom: 
● 4 léggömb
● 4 gyorslezáró
● 4 kartonállító
● matrica az arcokhoz

Léggömb kerület: kb. 500 mm
Kartonállító: Ø kb. 120 mm
 301661  4 db/ cs.  ............................  1.120,— 

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
a 2018-ös tavaszi magazinból 
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