
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 2014-10

1 Csípjünk le az aludrótról kb. 90 
cm-t oldalcsípőfogóval. 2 Fűzzünk 
fel felváltva egy piros fagyöngyöt és 
egy facsipeszt (a spirálrugón át) ad-
dig, amíg el nem értük a 24 csipeszt. 
Zárjuk le egy körben, tekerjük össze 
a végeit. Csípjük le a kiálló drótot és 
dugjuk bele az egyik gyöngy furatá-
ba. 3 Rajzoljunk a fotokartonra egy 
körző segítségével egy 10 cm su-
garú kört, majd vágjuk ki. 4 Helyez-
zük rá a csipeszeket egy körben úgy, 
hogy a csíptető részei kifelé nézze-
nek. Kenjük be a csipeszek elülső ré-
szét faenyvvel, helyezzük rá a papír-

korongot és tegyünk rá nehezéket a 
ragasztó száradásáig. Ezután fordít-
suk meg ismét. 5 Fessünk le né-
hány különböző méretű facsillagot 
piros akrilfestékkel, hagyjuk meg-
száradni, majd díszítsük ezekkel a 
facsipeszeket és a korong közepét. 
6 Ragasszuk rá a számmal ellátott 
címkéket ha szükséges egy csipesz 
segítségével a csipeszekre. 7 Kös-
sünk a szaténszalagból egy mas-
nit akasztónak. Most szorítsunk a
csipeszekbe kisebb leveleket, kí-
vánságokat, utalványokat, teafi lte-
reket vagy hasonlóakat.
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SZERSZÁMOK
Faenyv Express - UHU 
(Cikkszám 400392) lásd főkatalógus 2014 / 15  273. oldal

Körző, olló, oldalcsípőfogó, csipesz

ALAPANYAG
Csipesz 73 mm, 1 oszt. minőség - 
fa natúr

Nyers bükkfa, szépen lecsiszolt és simított, a 
felület kezeletlen, robosztus cinkezett spirálru-
gó, 1 oszt. minőség - Made in Germany.
Hossz:  kb. 73 mm
100203 50 db/cs. .......................... 1.780,—
 20 cs.-tól .......................... 1.700,—

Fagyöngyök
Polírozott, nyálhű, 
furattal .
Méret: Ø kb. 14 mm
Furat: Ø kb. 3 mm
Szín: piros
70068430 kb. 25 db/cs. ................... 350,—

Alumíniumdrót Ø 1,5 mm
(Cikkszám 600182) lásd főkatalógus 2014 / 15  491. oldal

Fa - csillag kevert csomag
(Cikkszám 101888) lásd főkatalógus 2014 / 15  103. oldal

Címke - számok 0 – 9-ig
(Cikkszám 400990) lásd főkatalógus 2014 / 15  317. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. cseresznyepiros-35) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  386. oldal

Fotokarton 220 g / m²
(Cikkszám 401517.. mohazöld-56) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  283. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 6 mm
(Cikkszám 602414.. piros-30) lásd FK 2014 / 15  494. oldal

 ADVENTI NAPTÁR FACSIPESZEKBŐL

Egy kör tele meglepetéssel 
Fűzzük fel a ruhacsipeszeket és a gyöngyöket egy darab drótra, ragasszuk rá és 
díszítsük fel. Szorítsunk bele leveleket vagy teafi ltereket. Így egy különleges adventi 
naptár készül el! Természetesen minden gyermek megalkothatja a saját csipeszét.


