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A kupont vagy a sorsjegyet elkészítjük, öntapadós könyv-
borító fóliával vagy laminálógéppel bevonjuk, a kaparó-
festéket (a receptet lásd lent)  rákenjük és máris indulhat a 
kaparás, egy pénzérmével a nyereményt felfedhetjük. 

ALAPANYAG

BARKÁCSOLÁS ANYÁK ÉS APÁK NAPJÁRA

Sajátkészítésű
kaparós sorsjegyek

1 A motívumkartonból egy akkora 
darabot vágunk ki, mint egy igazi 
kaparós sorsjegy (7 x 10 cm), de 
temészetesen kedvünk szerinti mé-
retet is választhatunk. 2 A kupon-
mintákat kinyomtatjuk és kivágjuk. 
Színezzük ki vagy egyénileg feli-
ratozzuk ezeket és ragasszuk rá a 
motívumkartonra. 3 A kész kupo-
nokat lamináljuk vagy öntapadó kö-
nyvborító fóliával vonjuk be ( a kiálló 
fóliát vágjuk le). 4 A kupon felületét 
ragasszuk le körben takarószalag-
gal. 5 Kaparófesték:  keverjünk öss-
ze akrilfestéket és mosogatószert 

2 : 1 arányban. (Egy kaparós sorsj-
egyhez 4 csepp festékre és 2 csepp 
mosogatószerre van szükségünk.) 
6 Egy puha ecsettel két réteg festé-
ket kenünk a kuponra. 7 A takarós-
zalagot lehúzzuk, a kupont szárad-
ni hagyjuk, vagy egy hajszárítóval 
megszárítjuk. 

TIPP
Öntapadó könyvborító fólia helyett 
laminálógépet is használhatunk:
Laminálógép szabványos - FELLOWES 
(Cikkszám 200608, 200607)

Laminálófólia 80 mikron - FELLOWES
(Cikkszám 200937, 200938)
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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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 Motívumfotókarton - pöttyök kicsi 

 Pöttyös fotókraton, 10-féle színben. Mindkét 
oldala nyomtatott. 
Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 300 g / m² 
 401835  10 ív/ cs.  ...........................  3.360,— 

 Könyvborítófólia 

 Átlátszó, öntapadó. 
Méret: 45 cm x 5 m
Vastagság: 60 μ 
 400630  5 m/tekercs .....................  1.980,— 

 Akrilfesték Patio Paint 

Tartós, vízálló akrilfesték 
bel- és külterületre egyaránt: 
● extrém időjárásálló és nem fakul
● ideális betonra, kerti fi gurákra, 
 falazatokra, téglára, terracottára, 
 fára, kőre és hungarocellre
● otthonra és a kertben 
● egyszerű használat
● kopásálló
● vízbázisú
● nem szükséges védőlakk

Színek + számok:
Színtelen-00, fehér-01, elefántcsont-08, 
citrom-12, aranysárga-13, fényes arany-18, 
mandarin-21, cseresznyepiros-35, 
hot-pink-43, fűzöld-53, fenyőzöld-59, 
azúrkék-60, indiai türkiz-65, ibolyakék-70, 
nugát-80, fekete-90, fényes ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501282 ..  59 ml/üveg ...................  1.120,— 

 Takarószalag / 
festőszalag - SCHULLER 

Bevont papírszalag a 
legtöbb felületen kiválóan 
ragadó. Oldószeres természetes 
kaucsuk, hőmérsékletálló 60 °C-ig.
Mennyiség: 50 m / tekercs
Szélesség: 25 mm
 401580  per  db  .................................  510,—  
  10   db -tól .............................  480,— 

Ragasztóstift, mosogatószer, ecsetmosó 
pohár, ecset, olló vagy barkácskés



Kupon! 
Hétvégén 

kialudhatod magad

Kupon! 
Egyszer jó leszek

Kupon! 
Sok ölelés

Kupon! 
Rendberakom a 

szobámat

Kupon! 
Kipakolom a 

mosogatógépet

Kupon! 
Egy nap apával

Kupon! Kupon! 

Sablon 1:1
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