
ALAPANYAG
Színes rajzpapír A4 kevert csomag
(Cikkszám 200897) lásd főkatalógus 256. oldal

Rostselyem
(Cikkszám 2021) lásd főkatalógus 269. oldal

Iskolai gyapjú - Easy
(Cikkszám 6422.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 409. oldal

Szóródísz légyölő galóca - filc
(Cikkszám 67012) lásd főkatalógus 492. oldal

Pompon - szín a színben
(Cikkszám 7163.. piros árny.-30) lásd főkatalógus 225. oldal

Szárított, préselt levelek
Kisebb ágak és vékony levélszárak
Máktok, Physalis (Földicseresznye), stb.

LEVÉLKÉPEK - ŐSZI DEKORÁCIÓ

Sokrétű természet
Általános
1 Gyűjtsünk, préseljünk és szárítsunk

különböző leveleket és öszi gyümöl -

csöket. 2 A legfelső fehér rajzpapír

köré varrjunk egy durva tűvel és gyap -

júval színes peremet. 3 Ragasszuk

rá a kész részt a következő rajzpa-

pírra. Most vágjuk körbe ezt a papírt

cikk-cakk ollóval majd ragasszuk rá a

legnagyobb papírnégyzetre. 4 Most

már csak szúrjunk egy lyukat a vas-

tag tűvel majd egy szál gyapjúval

akasszuk fel a kívánt helyre. 

Bagoly
1 A bagolytestet vágjuk ki egy nagy,

száraz levélből és ragasszuk fel. Erre

rög zítsünk egy színes juharlevelet

majd a bagoly fejét, a csőrét és a haját

szintén vágjuk ki levelekből és ragasz-

szuk fel. 2 Ragasszunk fel két kis mák-

tokot szemnek ráragasztott pompo-

nokkal. 3 Helyezzünk fel egy vékony

ágat ülőhelynek a bagolynak és láb-

nak formáljunk 2 piros papírhengert. 

Törpe
1 Különböző leveleket tetszés szerint

rendezzünk el és ragasszunk fel. Vág -

junk méretre a törpéhez illően leve-

leket és rajzoljunk fel neki egy arcot

filctollal. 2 A karjainak rögzítsünk 2

kis levélszárat majd dekorációnak

tegyünk rá légyölő galóca szóródíszt. 

Mandala
1 Ovális leveleket, amelyek kb. azo-

nos méretűen, ragasszuk fel csillag

formában. 2 A közepébe ragas szunk

egy nyitott földicseresznyét. Készen

is van a színes Mandala!

Sárga, narancs és piros - így
fénylenek a természet leg-
szebb színei. Aki most erdei
sétát tesz, az nem csak szí-
nes leveleket fedezhet fel,
hanem máktokot, geszte-
nyét, makkot, ágakat stb,...
A sokrétű természet itt nem
ismer határokat. Ezekből a
levelekből és gyümölcsökből
rövid idő alatt gyönyörű
levélképek készülhetnek.

TIPP
Ezzel a módszerrel gyönyörű kártyák is 
készíthetőek. A szétnyitható kártyákhoz egy-
szerűen csak a mintát duplán vágjuk ki. 

SZERSZÁMOK
Ragasztóanyag
lásd főkatalógus 243-252. oldal

Kontúrolló kicsi, cikk-cakk
(Cikkszám 33925) lásd főkatalógus 154. oldal

Vastag tű / Szövőtű
(Cikkszám 6612) lásd főkatalógus 412. oldal

Filctoll piros és fekete színben
lásd főkatalógus 326. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhatnak. A jelenlegi kínálatun-

kat megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2010-07-es vásárlói levélből



A mintát 170 %-kal
felnagyítani!
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