
1 Skicceljünk a kartonra egy számlapot 
24 elosztással. Ehhez rajzoljunk be vo-
nalakat egymástól 15°-ban grafi t ceru-
za és háromszögű vonalzó segítségé-
vel. Ezután fessük le az egyik mellékelt 
mutatót (pl.: Perlenmaker - Pen festé-
kkel), hagyjuk megszáradni és rögzít-
sük középen a csipesszel. 2 Most ra-
gasszuk fel a szám matricákat, közben 
ügyeljünk a mutatótól való távolságra. 
3 A kartonóra alsó pereménél szúr-
junk három lyukat a cérnának átfűzni. 
4 Emeljük ki az óra külső peremét 
szaggatott kontúrvonallal, majd díszít-
sük Perlenmaker – Pen festékkel. 5 Ké-
szítsük el a stancolt motívumrészeket 

BARKÁCSOLÁS STANCOLT KARTONRÉSZEKKEL

Adventi naptár-óra
Minden gyermek fessen le egy stancolt motívumrészt, amely 
az órát díszíti. Természetesen készíthetünk kis csomagokat 
is meglepetésekkel. 

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 2015-10

ugyanezzel a stílussal. 6 Fűzzük a lyu-
kakba az effektuscérnát és rögzítsük a 
kész stancolt részt ragasztószalaggal. 
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Rendelhetünk hozzá rögtön kis dobozokat:

Gyufásdoboz - kész

Nyomtatlan tolódoboz, ideális az adventi 
naptárhoz, játékokhoz, ajándékötletekhez, 
stb. Nincs dörzsfelület, gyufa nélkül, készen 
összerakva.
Méret:  kb. 5,3 x 3,7 x 1,5 cm
Szín:  fehér 
 400152  10 db/cs.  ............................. 280,—

TIPP

Hangulatmérő - karton

előstancolt karton-
részekből, mutatóval 
és rögzítőcsipesszel.
Méret:  kb. 19 x 16 cm
Szín:  fehér
Vastag.: 400 g / m² 
 100870  per db  ................................. 240,— 
  10  db-tól  ............................. 190,—

Motívum Advent / Karácsony - 
stancolt ív 

Stancolt ív 
karácsonyi 
motívumokkal, 
erős kartonból.
Méret:  DIN A4
Motívum:  kb. 7 x 7 cm
Szín:  fehér
Vastag.:  400 g / m²
1 ív = 12 különböző motívum! 
 400155  per ív ................................... 290,—
  10  ívtől  ............................... 270,—

Ékszercímkék - 
Adventi naptárszámok motívum

Számok: 1 – 24
Méret: kb. 1,5 cm
Mennyiség:  48 címke 
 401343  per cs.  ................................. 330,—

Gyöngyfestő - toll

Ezzel a festékmédiummal Ön a különböző 
háttérre (üveg, fém, kerámia, fa, textília stb.) 
festhet színes gyöngyöket. A méretet Ön ha-
tározhatja meg, a különösen kicsi gyöngyök-
höz használjon festőfúvókát. A gyöngyök 
rövid időn belül megszáradnak és erősen 
kapcsolódnak a háttérhez. A festék ártalmas 
anyagoktól mentes és vízben oldható, a 
száradás után már nem oldható.
Mosható: 40 °C-ig
Vasalás: kifordítva vasalandó 
 

Színek + számok:
krém-02, sárga-10, arany-18, rubin-30, 
pasztellrózsaszín-40, pasztellzöld-50, 
pasztelltürkiz-63, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501351 ..  30 ml/tubus .................... 840,—

Effektuscérna - Ø 1 mm
(Cikkszám 501467.. kül. színek)

Geometriai háromszög
Ceruza, fekete fi lctoll
Ragasztószalag


