
Érem
1 Egy papírozettához hajtogassunk 
három 10 x 10 cm-es hajtogatóla-
pot harmónikaszerűen kb. 1 cm 
szélességben, majd ragasszunk 
egymásra. Az így elkészített 
papírcsíkokat hajtsuk meg közé-
pen, hajlítsuk egy rozettává és 
ragasszuk össze. A 3-színű rozet-
tához három különböző színű hajto-
gatólapot használjunk. A kétszínű 
rozetta három 10 x 10 cm-es és 
három 7,5 x 7,5 cm-es hajtogatólap-
ból áll. Helyezzük egymásba a 
hajtogatott papírcsíkokat és csak 
után hajtsunk belőle rozettát. 2 A 
kész rozettát rögzítsük a CD leme-
zen. 3 Feliratozzuk a kartonkoron-
got, majd ragasszuk a papírrozetta 
közepére. 4 Vágjunk le a ragasztós-
zalagról kb. 1 m-t, a végeit vágjuk 
srégre, készítsünk masnit, majd 
rögzítsük a kész érmét. 

 BARKÁCSOLÁS HAJTOGATÓLAPOKKAL

Nálunk csak 
győztesek vannak
Barkácsoljunk az óvodába vagy iskolai záróünnepségre szá-
mos színes serleget, érmet és babérkoszorút. Így mindenki 
nyerhet valamit, hiszen a részvétel a fontos!

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 2015-05

Ragasztóstift Stic - UHU 
(Cikkszám 400006) lásd főkatalógus 2014 / 15  271. oldal

Extra sticky Tape - ragasztófólia
(Cikkszám 501531) lásd főkatalógus 2014 / 15  277. oldal

Alacsony hőm. ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 400022) lásd főkatalógus 2014 / 15  278. oldal

Alacsony hőm. ragasztópatron LT 250
(Cikkszám 400377, 400378) lásd FK 2014 / 15  278. oldal

Ceruza

SZERSZÁMOK

Serleg
1 Készítsünk egy rozettát négy 
20 x 20 cm-es hajtogatólapból (leírás 
lásd érem). Ragasszunbk a közepé-
re egy CD lemezt és arra rögzítsünk 
egy feliratozott Ø kb. 6 cm átmérőjű 
papírkorongot. 2 Helyezzük az isko-
lai tölcsért a tónuspapírra, húzzuk át 
a kontúrokat, vágjuk ki, majd ragasz-
szuk a tölcsérre. Ezt hajtsuk meg és 
rögzítsük ragasztószalaggal. 3 Vág-
junk le a ragasztószalagról kb. 50 cm 
hosszúságot, vágjuk le srégre a vé-
geit és rögzítsük a rozettával együtt 
az iskolai tölcsérhez. 
Győztes koszorú
1 Vágjunk le a natúr kacsról kb. 1 m-t, 
hajlítsuk egy koszorúvá és ragasszuk 
össze. 2 A koszorút tekerjük körbe 
sűrűn virágszalaggal. 3 Vágjunk ki a 
tónuspapírból kb. 6 x 3 cm-es lapokat, 
majd ragasszuk egymást fedően a 
koszorúra. Rögzítsünk egy rozettát 
(leírás lásd érem) ragasztószalaggal.

Ragasszuk össze a hajtogatólapokat ragasztóstifttel, 
minden már többi részt kétoldalú ragasztószalaggal 
rögzítsünk. A győztes koszorú leveleit egy alacsony 
hőmérsékletű ragasztópisztollyal ragasszuk fel.

TIPP

Á Á Ó

ALAPANYAG
Nyers CD
Nem írható, legjobban szám-
lapnak vagy keréknek alkal-
mas olyan járművekhez, amelyeknek kicsi 
a guruló ellenállása pl.: egérfogó - jámű, de 
dekorációs használatra is.  
 101107  per db  ................................. 100,— 
  10  db-tól  ............................... 90,—
  100  db-tól   ............................. 80,—

Hajtogatópapír - 
négyzet
10 szín keverve; inten-
zív színek, pl. origami-
hoz és tangramihoz.
Vastagság: 70 g / m²

Méret: kb. 7,5 x 7,5 cm
 400081  500 lap/ cs.  .......................... 660,— 
  10   cs.-tól  ............................. 590,— 
Méret: kb. 10 x 10 cm
 400083  500 lap/ cs.  .......................... 690,—
 10   cs.-tól  ............................. 630,—
Méret: kb. 20 x 20 cm
 400085  500 lap/ cs.  ....................... 2.150,—
 10   cs.-tól  .......................... 2.080,—

Szalag szőtt peremmel - 25 mm 

Univerzális szalag, sokoldalúan használható. 
Szélesség: 25 mm 
 60241730  50 m/tekercs ................ 1.850,—

Érem
Korong Ø 4 cm - stancolt ív
(Cikkszám 401676) lásd főkatalógus 2014 / 15  338. oldal

Serleg
Iskolai tölcsér kicsi - karton
(Cikkszám 401677) lásd főkatalógus 2014 / 15  339. oldal

Tónuspapír (term. papír) 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. banánsárga-16) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  282. oldal

Győztes koszorú
Natúr kacs
(Cikkszám 601694) lásd főkatalógus 2014 / 15  479. oldal

Virágszalag
(Cikkszám 60233850) lásd főkatalógus 2014 / 15  489. oldal

Tónuspapír (term. papír) 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. v.zöld-51, fenyőzöld-59) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  282. oldal


