
Papírmaséból és kerti zsázsa magból készítsük saját 
magunk! Eredetileg a városokat akarták zöldebbé 
tenni ezzel. Iskola udvarra vagy különleges ajándéknak 
különböző alkalmakra ideális.

ALAPANYAG

BARKÁCSOLÁS PAPÍRMASÉVAL

Vetőmag papír

Anyagszükséglet 20, kb. 4 cm-es 
átmérőjű vetőmag papírhoz:
• 50 g papiermasé
• 50 ml víz
• egy késhegynyi élelmiszerfesték
  (intenzitástól függően)
• 7 kerti zsázsa magcsomag
Útmutató:
Műanyag munkaalátét, mérőpohár 
vízzel, keverőtál, kanál és vedőkesztyű 
szükséges, ezeket készítsük elő.
1 Egy edényben keverjünk össze 
papírmasét és vizet 1:1 arányban 
(pl. 50 g papírmasé és 50 ml víz). 
Adjunk hozzá egy késhegynyi élel-
miszerfestéket. Miután egy kanállal 
összekevertük és összenyomtuk, 
gyúrjuk addig, míg egy tésztához 
hasonló massza keletkezik. 2 A 
vetőmag papírhoz formázzunk kis 

golyókat és nyomjuk ezeket kb. 3 
mm laposra. A nagyon ügyesek 
motívumokat is szaggathatnak. A 
munkaeszközöket nedvesítsük meg, 
hogy ne ragadjon. 3 Mindkét oldalon 
megszórjuk a felületet vetőmaggal 
és könnyedén belenyomkodjuk. 
Hagyjuk éjszaka száradni. 
Virágcserepecske:
Egy kókusz-duzzadó tablettát duz-
zasszunk meg vízzel, egy pálcával 
lazítsuk fel, a vetőmag papírt tegyük 
bele és szórjuk meg egy kis földdel. 
Tartsuk nedvesen. Két-három nap 
múlva a magok már csírázni kezde-
nek.
Vetőmagos kártya:
A kifestős kártyát színezzük ki, a 
kész vetőmag papírt ragasszuk 
glue drops-szal rá.

FIGYELEM

Nem fogyasztható!  
A vetőmag papír csak füvesítésre használható!
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SZERSZ ÁMOK

Vinilkesztyű / védőkesztyű
(Cikkszám 200703, 200704, 200705)

Szaggatóformák - szív vagy virágok készlet
(Cikkszám 300930 oder 301511)

Műanyag munkaalátét, mérőpohár 
víznek, keverőtál, kanál
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 Papírmasé 

Finom papírmasé, könnyű 
és hajlékony, levegő hatására 
szárad, munkaleírással. A 
száradás után úgy, mint a fát, 
lehet csiszolni, fűrészelni, fúrni és ragasz-
tani. Mindenféle színnel festhető. Vízzel 1:1 
arányban megkeverni, 50 g készre kevert 
papírmasé kb. egy 8 x 8 x 1 cm-es felületet 
eredményez, megkeményedés kb. 2-3 nap.
 300299  250 g/ cs.  ..........................  1.210,— 
 ab  10  Pkg. .......................  1.150,— 

 Élelmiszerfesték 

Színek + számok: 
narance-20, epervörös-30, rózsaszín-40, 
világoszöld-51, közepeskék-60
A színek számát kérjük megadni!
 501257 ..  4 g/ cs.  .............................  650,— 

Magcsomag - bio kerti 
zsázsa, Lepidium sativum
A zsázsa nagyon könnyen 
földdel, homokkal vagy 
vattával töltött tálkákban 
vagy vödrökben csíráztatható.
Vetés: beltéren egész évben, kültéren: 
 márciustól szeptemberig
Betakarítás: egész évben júniustól októberig
Tartalom: kb. 1 g/cs. (2 – 3 Ø 55 mm-es 
 virágcseréphez)
 301612  per  cs.  .................................  260,— 

Szaténszalag - 3 mm
(Cikkszám 602412.. különböző színekben)

Blumentöpfchen
Virágcserép - terrakotta Ø 55 mm
(Cikkszám 300111)

Alátét - terrakotta Ø 70 mm
(Cikkszám 300109)

Kókusz - duzzadó tabletták
(Cikkszám 301617)

Samenkarte
Kifestőkártyák saját elkészítéshez - szívek
(Cikkszám 401854)

Multi Glue drops
(Cikkszám 401014)

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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