
Ez a csodálatos jászol fenyőtobozból és fi lcből készül. Díszítő 
anyagokat a természetben gyűjthetünk, illetve egyszerűen 
rendelhetünk. 

1 Mária és József fejeként egy-egy 
3 cm átmérőjű fagolyót két fenyő-
tobozra ragasztunk. Hajukat gyap-
júból készítjük. 2 Mária: A fátyol-
hoz használjunk egy kb. 2,5 x 15 cm 
nagyságú piros fi lc csíkot. József: 
A palástjához vágjunk ki egy kb. 
7 x 10 cm-es zöld fi lc darabot. Egy 
vékony sárga csíkból csavarjunk 
egy gombot. A pásztorbotot egy kb. 
10 cm hosszú zsenília drótból haj-
lítsuk. Minden részt rögzítsünk ra-
gasztóval. Jézuska: A fehér fi lcből 
egy kb. 3 x 10 cm nagyságú csíkot 
vágjunk ki, csavarjuk össze, az 1,5 cm 
átmérőjű fagolyót ragasszuk rá és 
rögzítsük Mária testére. 3 Hordalék-
fából barkácsoljunk egy jászolt. Az 
ollóval lerövidített spatulákból ra-
gasszunk tetőt. 4 A kész fi gurákat, a 
mohát, a köveket és a rőzsét rögzít-
sük a fa korongra.

BARKÁCSOLÁS TERMÉSZETES ANYAGOKKAL

Természetes jászol

ALAPANYAG

TIPP

 Toboz natúr / 
fehér - fenyő 

 Kiváló minőség, 
fehér csúcsokkal. 
Természetes termék, ezért méret, forma és 
tulajdonság különböző lehet és szállításon-
ként a mennyiség különbözhet.
Méret: kb. 6 – 8 cm
Tartalom: kb. 22 – 26 db 
 602876  250 g/ cs.  ........................... 2.110,— 

 Fagolyó furat nélkül - bükkfa 
 Nyers bükkfa, 
szépen esztergált.
Méret: Ø kb. 15 mm 
 101923  50 db/ cs.  .............................  860,— 
Méret: Ø kb. 30 mm
 101926  25 db/ cs.  ..........................  1.310,— 

 Szalmakalap - natúr 

 Külső: Ø kb. 4 cm
Belső: Ø kb. 1,5 cm 
 300117  per  db  .................................  160,— 

 Spatula / barkácsfa 

 Spatulák, nyírfából.
Méret: kb. 18 x 150 mm
Vastagság: kb. 1 – 2 mm 
 101187  80 Stk.db/ cs.  ......................  760,— 

 Faszelet natúr 
ovális - 
nyírfa 

A felület fűrészelt, természetességükből 
fakadóan kötetlenül válogatott, kisebb repe-
dések vagy kéregleválások előfordulhatnak.

Méret: kb. 150 – 200 mm
Vastagság: kb. 10 mm
 101987   db  ........................................  620,—  
  20   db -tól .............................  560,— 

 Hordalékfa - 
természetes 
forma 

Természetes termék, ezért méret, forma és 
tulajdonság különböző lehet és szállításon-
ként a mennyiség különbözhet.
Méret: kb. 8 – 13 cm
Tartalom: kb. 20 – 25 db
 601639  1000 g/ cs.  ........................  2.830,— 

Barkácsfi lc - 20 x 30 cm
(Cikkszám 301114.. fehér-01, banánsárga-15, 
mélyvörös-30, fenyőzöld-58)

Gyapjú  - Easy ELISA
(Cikkszám 501471.. sárga-10, sötétbarna-89)

Zseníliadrót
(Cikkszám 301129.. kék-60)

Natúrmoha
(Cikkszám 602752)

fekete, narancssárga és piros színű 
vékony fi lctollak, vonalzó, olló

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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Egyszerű és gyors ragasztás érdekében 
használjon ragasztópisztolyt. Ezzel felnőtt 
dolgozzon.

 Alacsony hőm. 
ragasztópisztoly 
LT 250 

Kihajtható tartó, 
2 tesztragasztóval.
Feszültség: 220 – 240 V
Teljesítmény: 55 W
Hőmérséklet: 130 °C
 400022  per  db  ..............................  2.880,— 

 Hőragasztópatron alacsony 
hőmérsékletű ragasztópisztolyhoz 
LT250 

Csak az LT-250-es 
ragasztópisztolyhoz 
(cikksz. 400022) 
használható.
Hossz: 300 mm
Vastagság: Ø 11 mm

Mennyiség: kb. 200 g / cs. (kb. 7 rúd)
 400377  per  cs.  ..............................  1.230,— 
Mennyiség: 1 kg / cs. (kb. 34 rúd)
 400378  per  cs.  ..............................  3.520,— 


