
Az akril izzólámpa egy hihetetlenül sokoldalú termék. Csillámló hóval megtöltve mókás 
hóemberek készülhetnek – legjobb, ha egy egész családot barkácsolunk!

1 Műhót és egy kevés csillámport 
egy tölcsér segítségével az akril 
izólámpába töltünk. Akár papírtöl-
csért is formázhatunk. Ezt követően 
csavarjuk rá a menetet. 2 A szeme-
ket és a szájat hőrepuff adó PicTixx 
Pluster & Liner tollal fessük rá. Hagy-
juk jól megszáradni. 3 Az orrot egy 

BARKÁCSOLÁS AKRILFORMÁKKAL

Hóember - Fagyoska

TIPP
Minden részt egyszerűen barkácsragasztóval 
rögzíthetünk, kivéve az ágacskákat, ehhez 
használjunk ragasztópisztolyt.
Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298)

Alacsony hőm. ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 400022)

Alacsony hőmérsékletű ragasztópatron 
ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 400377, 400378)

kis narancssárga fi lcháromszögből 
összeragasztjuk és az akril izzóra 
rögzítjük. 4 Bármilyen színű fi lcsík-
ból kivágunk egy sálat, a végeit 
bevagdossuk és a hóember nyaká-
ra tekerjük, esetleg odaragasztjuk. 
5 A gombokat és a cilinder kalapot, 
valamint az ágacskákat rögzítjük.

ALAPANYAG
 Csillámpor fi nom 

 Különösen ünnepélyesen 
és brilliánsan hatnak a 
homokfestésnél az arany- és 
ezüsthatásnak köszönhetően. 
Szín: irizáló fehér
 50152901  25 g/ cs.  ................................  630,— 

 Pluster & Liner Pen - PicTixx - KREUL 

Szín: fekete
 50134890  29 ml/toll ..............................  820,— 

 Cilinder - műanyag 

 Foltos.
Méret: Ø 50 mm
Fejméret: Ø 40 mm 
 301299  10 db/ cs.  ..................................  880,— 

 Gombok 

Méret: Ø kb. 10 mm
Tartalom: kb. 22 g
Alapanyag: műanyag
 501146  100 db/ cs.  ...........................  560,— 

 Barkácsfi lc - 20 x 30 cm kevert csomag 

 Tömören szőtt 
minőségi fi lc kiváló akril 
minőség! A kellemesen puha alapanyag kön-
nyen vágható és nem bolyhosodik ki. Extrém 
magas színintenzítás, ragasztófoltmentes.
Méret: 20 x 30 cm
Vastagság: kb. 2 mm, 150 g / m²
Szín: színesen kevert 
 300085  10 dp/ cs.  ..........................  1.080,—  
  10   cs. -tól ..........................  1.020,— 

rövid ágacskák

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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 Akril izzólámpa 

Ez a valódinak látszó, 
stabil izzó nem törik és 
belülről könnyen díszthető. 
A valódinak látszó menet 
könnyen rácsavarható.
Méret: kb 6,8 x 13,5 cm
Nyílás: kb. 22 mm
 301670  per  db  .....................................  310,— 
 301693  20 db/ cs.  ..............................  5.600,— 

 Műhó 

 Pelyhes hó szóráshoz és 
díszítéshez, nagyon kiadós.
Űrtartalom: kb. 1,3 liter 
 300628  100 g/ cs.  .................................  510,— 


