
Adventi naptár gömblánc 
1 Tisztítsuk meg a 24 műanyag

gömböt zsírmentesre üvegtisztító-

val. 2 Most nyissuk szét a gömböket

és kenjük be az egyes fél gömbök

külsejét szalvétaragasztóval. 3 A rost -

selymet tépjük darabokra és ra -

gasszuk rá a félgömbökre teljes felü -

leten. Szükség szerint húzzuk át még -

egyszer szalvétaragasztóval. 4
Ahhoz, hogy az élek egyenesen lezá -

ródjanak, vágjuk méretre a rostsely-

met a ragasztó megszáradása

után. 5 Díszítsük egyedileg külön-

böző színű akrilfestékekkel. 6 Tölt -

sük meg a gömböket ajándékokkal

és tegyük össze a gömböket az

akasztókkal egymással szemben. 7
A láncszegeccsel kössünk össze

mindig két műanyag gömböt úgy,

hogy a végén egy lánc alakuljon ki.

Ehhez fűzzünk fel mindig egy fagyön-

gyöt és egy kerekcsőrű fogóval for-

máljunk egy második karikát. 8 Végül

számozzuk meg a gömböket arany

színű lakkfilccel.

Adventi naptár torony
1 Alapozzuk le a dobozokat akrilfes -

tékkel. 2 A száradás után lakkfilccel

rajzoljunk rá hópelyhet, fenyőt, csil-

lagot és feliratot. A későbbi tornyot

Az adventi naptárak a karácsonyi ünnep hírnökei. Megédesítik a
karácsony előtti időszakot, elkísérnek, ráhangolnak, minden napot
különlegessé tesznek. Ezen felül még csodás dekorációi az osztály-
termeknek vagy otthonoknak.

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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ALAPANYAG
Adventi naptár gömblánc:
Műanyag gömb Ø 7 cm, 8 cm, 10 cm
(Cikkszám 74231, 7414, 7424) lásd főkatalógus 462. oldal

Rostselyem
(Cikkszám 2021) lásd főkatalógus 248. oldal

ART POTCH Lakk & Enyv szalvétaragasztó
(Cikkszám 22607) lásd főkatalógus 327. oldal

Marabu - BasicAcryl
(Cikkszám 2869.. különböző színekben) lásd FK 324. oldal

Hobby Line - Lakkfilc
(Cikkszám 2273.. arany-18) lásd főkatalógus 326. oldal

Fagyöngymix „szín a színben“
(Cikkszám 7020.. pink árny.-40) lásd főkatalógus 487. oldal

Láncszegecs
(Cikkszám 6917.. arany-18) lásd főkatalógus 510. oldal

Adventi naptár torony:
Ajándékdoboz kerek fehér
(Cikkszám 209301) lásd főkatalógus 276. oldal

Marabu - BasicAcryl
(Cikkszám 2869.. fehér-01, sárga-10, v.cinóbervörös-30, 
levélzöld-51, lézöld-55) lásd főkatalógus 324. oldal

Hobby Line - lakkfilc
(Cikkszám 2273.. fehér-01, piros-30, zöld-50, fekete-90)
lásd főkatalógus 326. oldal

Fotokarton 220 g/m2
(Cikkszám 2123.. fehér-01, v.zöld-51) lásd FK 239. oldal

SZÍNESEN ELKÉSZÍTETT ADVENTI NAPTÁR

Kerek & tömörített

OKTATÁSI CÉLOK
� A szalvétatechnika megismerése
� A kreítivitás elősegítése
� A háromdimenziós képzelőerő tanítása
� Formák összerakása
� Festés akrilfestékkel, ecsethasználat

még vonalakkal és pontokkal is dí szít -

hetjük. 3 Mivel egy doboz 2 napra

szól, ezért vágjunk egy elválasztót

a doboz belsejébe. Fotokartonból vág -

junk egy odaillő téglalapot (hossza

= a doboz átmérője, szélessége =

a doboz magassága kétszer + 3

cm). 4 Hajtsuk ketté a kivágott kar-

tont a hosszabbik oldal mentén és a

rögzítéshez a karton mindkét oldalát

hajtsuk át 1,5 cm-re. Ezek lesznek a

ragasztási felületek. 5 Már csak

ajándékokkal kell megtöltenünk.

SZERSZÁMOK
Olló, ragasztó, szövetkendő, üvegtisztító, ecset
Ecset
lásd főkatalógus 145-148. oldal

Kerekcsőrű ékszerfogó
(Cikkszám 694102) lásd főkatalógus 516. oldal


