
Hal
1 A dekorgumikorongokból és 
rezgő-szemekből készült szemeket 
a PET-palackra ragasztjuk. 2 Az 
uszonyhoz felezzünk meg egy 
stancolt virágot, az egyenes szélén 
vágjuk be, ellentétesen hajtsuk 
össze és ragasszuk össze. 3 A 
farokuszonyt egy műanyag táskából 
alakítsuk ki és ragasszuk rá. A jó 
egyensúly érdekében töltsünk a 
halba egy kevés vizet.
Vízibolha
1 A hungarocellgolyót felezzük meg 
és alapozzuk le akrilfestékkel. 2 A 
lábakhoz vágjunk le hat darab, 
egyenként kb. 10 cm hosszú alumí-
niumdrótot és ragasszuk a hungaro-
celltestbe. 3 A drót másik végére 
rögzítsünk egy dekorgumigyöngyöt. 
4 A dekorgumikorongokból és 

Régi egyszerhasználatos palackokból és dekorgumirészekből 
színes halak, mókás meduzák és óriási vízipókok készülnek. 
A részeket gyorsan és egyszerűen ragasztópisztollyal rögzítjük.

 BARKÁCSOLÁS ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOKBÓL

Úszó állatok 
PET-palackból

rezgőszemekből elkészített sze-
meket ragasszuk rá.
Medúza
1 A PET-palackot vágjuk le felül 
egy ollóval úgy, hogy a palack 
alja a medúza fejét képezze. 
2 Vágjunk be kb. 1,5 cm széles 
csápokat és néhányra ragasszunk 
dekorgumigyöngyöket. 3 A dekor-
gumikorongokból és rezgősze-
mekből elkészített szemeket 
ragasszuk rá. 4 A csápok felfelé 
hajlításához nyomjuk a palackot 
forró vízsugár alatt könnyenedén a 
mosdókagylóba.mosdókagylóba.

SZERSZ ÁMOK

Alacsony hőm.ragasztópisztoly Creativ UHU
(Cikkszám 400380)

Ragasztópatron Low Melt - UHU
(Cikkszám 400382)

PET-palackok, olló

ALAPANYAG
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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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 Dekorgumi stanc. részek - korong 

Különböző színekben.
Méret: Ø kb. 10 – 40 mm
Vastagság: kb. 2 mm
 300302  180 db/ cs.  ...........................  630,— 

Rezgő szemek - kerek
Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 17 mm
 300535  50 db/ cs.  .............................  610,— 

 Dekorgumi - gyöngyök szivárvány 
Egy keverék különböző 
formájú (négyzet, kör, 
szív) és nagyságú szivár-
ványszínű formákból.
Méret: kb. 15 – 23 mm
Furat: Ø kb. 2 – 4 mm
 301489  100 db/ cs.  ...........................  640,— 

Dekorgumi stancolt 
részek - virágok

Méret: Ø kb. 115 mm
Vastagság: kb. 2 mm
 301658  8 db/ cs.  ...............................  880,— 

Hungarocell golyó
Méret: Ø kb. 70 mm

fi nom szemcsézéssel és perem nélkül
 300154  per  db  ...................................  90,— 
durva szemcsézéssel
 300670  10 db/ cs.  .............................  750,— 

Alumíniumdrót - Ø 2 mm
Puha minőség.
Vastagság: Ø 2 mm
Hossz: kb. 6 m

Színek + számok: 
arany-18, piros-30, pink-43, almazöl-51, 
jégkék-62, lila-74, barna-80
A színek számát kérjük megadni!
 602041..  6 m/tekercs .....................  620,— 

Akril mattfesték - KREUL
(Cikkszám 501295.. különböző színekben)


