
1 Vágjuk le az átlátszó tasakot egy

cikk-cakk ollóval kb. 15 cm hosszú-

ságúra és őrizzük meg a levágott

részeket. 2 A fejet és füleket vágjuk

ki a minta szerint fotokartonból. 3 Raj -

zoljuk meg az arcát egy vékony

lakkfilccel. Az orrot, szivecskét stan -

coljuk ki és ragasszuk fel. A füleket

ragasszuk a fej hátoldalára. A fejet

díszítsük stancolt virággal és egy

celofánmasnival (a levágott csíkok-

ból). 4 Nyissuk ki a tasakot, majd

tűzzük vagy ragasszuk bele a nyúl-

fejet. Tegyünk bele egy színes to -
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A fa alatt, a zöld fűben ül a húsvéti nyúl derűsen.
Tisztítja a bajszát, hegyezi a füleit, majd kiváncsi-
an előretekint. Ugrándozik előre és egy szemtelen
veréb elszáll előtte, és utána néz, hogy mi van a
szájában. És mi is ez? Egy húsvéti tojás! (Népmondás)

JÓL BECSOMAGOLVA 

Nyúltasakocska

SZERSZÁMOK
Lyukasztó kicsi - szív
(Cikkszám 2909) lásd főkatalógus 260. oldal

Lyukasztó kicsi - margaréta
(Cikkszám 29092) lásd főkatalógus 260. oldal

Cikk-cakk olló
(Cikkszám 33274) lásd főkatalógus 153. oldal

ALAPANYAG
Átlátszó tasak virágmintával
(Cikkszám 20541) lásd főkatalógus 295. oldal

Fotokarton 220 g/m²
(Cikkszám 2123.. narancs-20, élénkpiros-30, sz.barna-81)
lásd főkatalógus 257. oldal 

Viszkóza háncs - fényes
(Cikkszám 7600.. v.zöld-51) lásd főkatalógus 459. oldal

Műanyag tojás
(Cikkszám 7415.. fehér-01, sárga-10, barna-80)
lásd főkatalógus 233. oldal

Műanyag tojás - kevert csomag
(Cikkszám 741599) lásd tavaszi kínálat 87. oldal

Lakkfilc - 0,8 mm HOBBY LINE
(Cikkszám 2289.. fekete-90) lásd főkatalógus 367. oldal 

Lakkfilc - 2,3 mm HOBBY LINE
(Cikkszám 2273.. fehér-01) lásd főkatalógus 367. oldal

Mindentragasztó - UHU
(Cikkszám 1913) lásd főkatalógus 244. oldal

jást vagy kis csokitojást, majd kös-

sük be háncsszalaggal a tasakot. 
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