
1 Az ujjbábok lefestése előtt toljunk 
bele egy darab papírt, hogy elke-
rüljük a festék átivódását. A textil-
festéket hodjuk fel egy puha ecset-
tel. A szürke színt először ki kell 
kevernünk fehér és fekete színből. 
Hagyjuk jól megszáradni. 2 Rajzol-
junk fel különböző arcokat a fekete 
ruhafestő fi lctollal. Hagyjuk meg-
száradni és távolítsuk el az előzőleg 
beledugott papírt. 3 Vágjunk le a 
hajnak egy kb. 13 – 15 cm hosszú 
gyapjúszálat, fűzzük be és csomóz-
zuk meg mindkét végét. Vezessük 
át a tűt belülről az ujjbábon és szúr-
juk át a fején található varraton. 

Így varrjunk bele tetszés szerinti 
mennyiségű szálat és rövidítsük le 
a hajat tetszés szerinti hosszúságú-
ra. 

A gyapjúhajat az ujjbáb 
hátoldalára is ráragaszthatjuk. 

Barkácsragasztó

Menny.: 80 ml / üveg
400298 per db .............................. 1.060,—

TIPP

SZERSZÁMOK
Akrilecset HOBBYSTAR Nr. 4 
(Cikkszám 200638) lásd főkatalógus 2014 / 15 176. old.

Hímzőtű Nr. 18 - hegyes
(Cikkszám 501061) lásd főkatalógus 2014 / 15 457. old

 BARKÁCSOLÁS UJJBÁBOKKAL

Vidám szellemek
10 kicsi szellem, akik meg akartak ijeszteni valakit, … Barkácsoljuk össze a gyerekekkel 
ezeket a vidám szellemeket ujjbábokból, textilfestékkel és gyapjúval. Készítsünk különböző 
arcokat és frizurákat. Ezután kitalálnak a gyerekek rövid történeteket: Kit ijeszt meg a 
szellem és mivel? Hogyan is mondják? Mitől ijedünk meg saját magunk?

Ujjbáb 

Csodás kicsi ujj-
bábuk pamutból - 
ideális festeni, ra-
gasztani, stb. Egye-
dülálló fi gurák és 
állatok készíthetőek, 
minta nélkül.
Méret:  kb. 7,5 x 8 cm
Szín:  natúrfehér
500918 20 db / cs. ......................... 2.380,—

Textil Sunny - JAVANA
(Cikkszám 501326.. fehér-01, brillantzöld-54, 
türkizkék-63, fekete-90) lásd FK 2014 / 15 423. oldal

Texi mäx VÉKONY - JAVANA
(Cikkszám 501336.. fekete-90) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  426. oldal

Gyapjú - Rumba ELISA
(Cikkszám 501470.. v.zöld-51, türkiz-63, szürke-94) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  459. oldal

ALAPANYAG

Színminta Forma-  /  szabásminta

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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