
ALAPANYAG
3D - Hullámpapír színes
(Cikkszám 2109.. piros) lásd balra

Fotokarton 300 g/m2
(Cikkszám 2025.. fehér-01, napsárga-15, narancs-20, 
sötétpiros-39, v.zöld-51) lásd főkatalógus 258. oldal

Pipatisztító - Twisted
(Cikkszám 71502) lásd főkatalógus 224. oldal

Vattagolyó Ø 12 mm
(Cikkszám 7628) lásd főkatalógus 238. oldal

Gombok
(Cikkszám 70462) lásd főkatalógus 226. oldal

Minőségi horgolófonal - Elisa
(Cikkszám 6316.. fehér) lásd főkatalógus 408. oldal

Műanyag tojás
(Cikkszám 7415.. fehér-01) lásd balra

Akrilfesték: Marabu - BasicAcryl
(Cikkszám 2869.. sárga-10) lásd főkatalógus 365. oldal

Lakkfilc fehér
(Cikkszám 228901) lásd főkatalógus 367. oldal

Húsvéti fű
(Cikkszám 7438) lásd főkatalógus 430. oldal

BARKÁCSOLÁS
3D HULLÁMPAPÍRRAL 

Fürge
jármű
fiatal
csibéknek

filcvonalakkal megrajzolt ágakra. A
virágokat ragaszszuk fel a kocsi
mindkét oldalára. Ü gyel  jünk arra,
hogy az egyik ágat a másik tükörké-
pe szerint kell festeni és ragasztani.
Hajlítsuk meg a zseníliadrótot fo -
gantyúvá (5 cm magas, 6 cm szé-
les, 8 cm mély) és a végeit ragasz-
szuk a babakocsihoz. 5 A csibék hez
a tojásokat fessük le sárga akrikfest-
ékkel majd a száradás után rajzol-
junk filctollal szemeket, díszítsük
narancs színű csőrrel és pirosra szí-
nezett orcával. Ha elajándékozzuk,
akkor díszítsük pl. húsvéti füvekkel
a belsejét és töltsük meg csibékkel

Egy furfangos és ere-
deti ötlet Húsvétra. 1 Készítsük el a babakocsi alját és a

félkör alakú oldalrészeket 3D hul-
lámpapírból. Sablonminta: lásd web -
oldalunkon, a Letöltések menüpont-
ban. A padlócsíkot minta szerint kar-
coljuk be és vagdossuk be a cikk--
cakkokat, majd ragasszuk rá
hőragasztóval a kerek oldalrészek
egyikére. A második részt ugyanígy
egé szítsük ki. A cikk-cakkok össze-
nyomásához a legjobb, ha fanyársat
használunk, mivel a ragasztó na gyon
forró. 2 Vágjuk ki a piros tetőt, a foto -
kartonból a két oldalrészt és a
szintén cikk-cakkal ellátott középső
tetőrészt. A részeket, a fent leírtak
szerint ragasszuk össze egy tetővé,
toljuk a babakocsi fölé és ragasszuk
hozzá mindkét oldalon
hőragasztóval. 3 Vágjuk ki a
csőröket, kerék- és virágrészeket.
Ragasszuk rá a négy piros kerékre
a sárga korongokat és ragasszuk rá
a kocsi mindkét oldalára. Felezzük
meg a vattagolyót szikével és
ragasszunk rá egy-egy felet a kerék
közepére hőragasztóval. 4 A virágok
sárga kartonkorongjait  fehér
lakkfilccel kontúroz zuk körbe. Most
ragasszunk fel 1-1 gombot, amin
előtte egy kis horgolófonalat húz-
tunk át és csomóztunk meg.
Ragasszuk rá a korongokat a virág
közepére és végül a tegyük fel a

TIPP
Egy precíz és pon-
tos korongvágás-
hoz használja a
korongvágónkat
(Cikkszám 3309)
lásd FK 153. oldal

TERMÉKTIPPEK
3D - hullámpapír színes 

Ívméret: 50 x 70 cm

Színek + számok:
fehér-01, natúr-03, 
sárga-10, piros-30, zöld-50, kék-60, lila-74
A színek számát kérjük megadni!
Csomag = 10 egyszínű ív!

2109 .. 10 ív/cs. ..............................1.800,—

3D színes hullámpapír - előnyös cs.
Különösen kedvező ár a 
nagy menny. beszerzés miatt, 
színesen kevert.

Ívméret: 24 x 34 cm
Színek: alapszínek készlet + 

kül. különleges színek

21091 10 lap/cs. ..............................260,—

Műanyag tojás
Szép, stabil minőség, 
kíválóan alkalmas 
ragasztani, festeni, stb.
törhetetlen.

Méret: 6 cm
Furat: Ø 3 mm
Szín: fehér

741501 per db ......................................30,—
100 db-tól ................................20,—

Akció

7460

5030100301

Bomba ár!

Új!Új!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból
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