
Kevés egyszerű fogással 
adventi naptár készíthető. 
Ideális a legkisebbeknek vagy 
ha már nincs egyéb ötletünk. 

1 A nagy és kicsi lyukasztóval 
egyenként 24 motívumot lyukasz-
tunk ki különböző színű rajzlapból. 
Egyenként egy kis kört a nagy kör 
közepére ragasztani és erre a cím-
keszámot rögzíteni. 2 A papírta-
sakra mindent ráragasztunk. A ra-
gasztómunkálatokhoz a legjobban 
egy ragasztósitft alkalmas. 3 Végül 
a tasakot megtölteni 4 Lezáráshoz 
egy tortapapírt és egy sütőforma 
papírt középen összehajtunk és a 
tasak nyílására helyezzük. 5 A fa-
csipesszel rögzítjük.

BARKÁCSOLJUNK ADVENTI NAPTÁRAT

Színes adventi 
naptár

TIPP
Az adventi naptár zsákok egy 
facsipesszel egész egyszerűen egy 
madzagra rögzíthetőek.

 Lapos tasak mintás - papír 

Élelmiszerhű, 3-féle 
képpen válogatva.
Méret: kb. 13 x 17 cm
Vastagság: 63 g / m²
 401783  18 db./ cs.  .........................  1.300,— 

 Lapos tasak - papír 

Méret: kb. 13 x 18 cm
Szín: nyers fehér
vastagság: 40 g / m²
 400544  100 db./ cs.  .......................  1.250,—  
  10   cs. -tól ..........................  1.130,— 

 Sütőforma papír pöttyök - kerek 

Pergament pótpapír, zsírálló és sütőbiztos 
220 °C-ig, 3-féle színben.
Méret alja: Ø kb. 5 cm
Magasság: kb. 2,5 cm
Szín: piros / fehér, zöld / fehér, 
 kék / fehér 
 401845  180 db./ cs.  .......................  2.570,— 

 Tortapapír kerek 

Stancolt, fehér papír
Méret: Ø kb. 15 cm
 401844  250 db./ cs.  .......................  2.260,— 

 Címke-Számok 1 – 24 

Írásmagasság kb. 2,5 cm
Menyiség: 58 címke
 401002  arany, per ív .......................  190,— 

 Csipesz 72 mm - 
fa natúr 
Bükkfa, csiszolt 
és simított.
Hossz: kb. 72 mm
 101174  50 db./ cs.  ............................  990,— 

 Ragasztóstift Stic ReNATURE - UHU 

Könnyen elkenhető, 
átlátszóan szárad és 
hidegen kimosható.
Mennyiség: 21 g / stift
 401636  per  db  .................................  850,— 

Lyukasztó XXL-Kerek díszszegéllyel Ø 5 cm
(Cikkszám 401090)

Lyukasztó XXL-Kerek díszszegéllyel Ø 6,35 cm
(Cikkszám 401767)

Tónuspapír 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. fehér-01, narancs-20, pink-43, 
világoszöld-51, égszínkék-61)

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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