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1 A fej- és uszonysablonokat 
kivágjuk. Két-két fej és uszony 
szükséges, hogy később a 
madzagot közéjük tudjuk 
ragasztani. Ezért mindkét sablont 
kétszer rajzoljuk ki a színes kartonra 
ceruzával és utána vágjuk ki. 2 Egy 
halhoz 3-5 db. papírszívószálra 
van szükségünk. A haltest sablonja 
alapján a szívószálak hosszát 
jelöljük ki és vágjuk le eszerint. 
3 A madzagból levágunk egy 
kb. 50 cm hosszú darabot, egyik 
végét ragasszuk a két uszony 
közé. 4 A másik végét fűzzük be 
egy tűbe és felváltva fűzzük rá a 
fagyöngyöket és a szívószálakat. 
Végül ragasszuk a madzagot a két 
fej közé. Szükség szerint vágjuk 
le. 5 A kerek mozaikokdarabokat 

Ismeri ezt a ritka szívószálhalfajtát? Általában 
gyerekszobákban él, szereti a hullámkartonból készült vizet, 
illetve csak úgy lóg a levegőben.

 BARKÁCSOLÁS SZÍVÓSZÁLLAL

Szívószálhal

és a rezgő szemet ragasszuk 
rá. A kész halat ragasszuk egy 
hullámkartonra, ha függődíszként 
szeretnénk felakasztani, akkor 
díszítsük ki mindkét oldalát.

SZERSZ ÁMOK

Ragasztóstift Stic - UHU
(Cikkszám 400006)

Hímzőtűk - hegyes, Nr. 18 PRYM
(Cikkszám 501061)

Ceruza, olló
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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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2018-06

Fotókarton 300 g / m²
Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 300 g / m²

Színek + számok: 
fehér-01, gyöngyfehér-08, 
banánsárga-14, sötétsárga-19, narancs-20, 
barack / bőrszín-22, élénkpiros-30, sötétpiros-39, 
rózsaszín-40, fűzöld-56, fenyőzöld-58, 
égszínkék-62, középkék-68, királykék-69, 
orgona-72, szarvasbarna-80, csokoládébarna-87, 
fekete-90, sziklaszürke-94
A színek számát kérjük megadni!
Csomag = 10 egyszínű ív! 
 401477 ..  10 lap/ cs.  .....................  1.550,— 
  10   cs. /színtől ...............  1.490,— 

Papírszívószál - csíkos

Szívószálként is felhasználható.
Méret: Ø kb. 0,6 cm
Hossz: kb. 19,5 cm

Színek + számok: 
piros-30, zöld-50, petróleum-58
A színek számát kérjük megadni!
 401841 ..  24 db/ cs.  .........................  690,— 

Fotókarton - mozaik kerek
Fotókartonból, különféle 
színekben válogatva.
Méret: Ø kb. 10, 15 és 20 mm
Vastagság: 300 g/m²
Mennyiség: kb. 200 g
 401878  kb. 3900 db/ cs.  ...................  960,— 

Rezgő szemek - kerek
Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 14 mm
 300534  50 db/ cs.  .............................  540,— 

 Zsineg 
Vastagság: Ø kb. 0,7 mm
Mennyiség: 100 g
Hossz: kb. 200 m
Alapanyag: 100 % lenfonál
Szín: piros/fehér
 100844  per  db  ..............................  1.500,— 

Színes hullámpapír - 
3D ELŐNYÖS 
CSOMAG

Méret: 24 x 34 cm
Színek: alapszínek készlet 
 és különböző extraszínek 
 400745  10 ív/ cs.  ..............................  290,— 

Fagyöngyök
Méret: Ø ca. 10 mm
Furat: Ø ca. 2,5 mm

Színek + számok: 
fehér-01, sárga10, narancssárga-20, 
kárminpiros-30, pink-40, világoszöld-51, 
középkék-65, lila-74, kevert-99
A színek számát kérjük megadni!
 700662 ..  kb. 60 db/ cs.  ...................  360,— 



Sablon 1:1

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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