
Madár
1 Fűrészeljük ki az alapformát 10

mm vastag furnérból, majd simítsuk

le az éleket. Fúrjunk alul egy 3 mm-

es, oldalt egy 1 mm-es lyukat. 2 Fes -

sük le a testet. A szigetelőszalag

segít a csíkok elválasztásánál. 3 A

száradás után távolítsuk el a ra -

gasz tószalagot, a virágot másoljuk át

és fessük ki fehérrel. A fekete szemet

az ecset szárával tupfoljuk rá.

Fessük be a fél fagolyót, hagyjuk

megszáradni majd ragasszuk rá a

virágra. 4 A vidéki stílushoz a festé-

ket a festés után az éleken csiszoljuk

le. 5 Végül hajlítsuk meg a farkát

drótból (20 cm hosszú) majd a végét

ragasszuk bele a testbe Kraft ragasz-

tóval. Ugyanígy tegyük fel a pálcát is.

Korona
1 Fűrészeljük ki a koronát 10 mm vas-

tag furnérból. Simítsuk le az éleket.

Fúrjunk alul egy 3 mm-es, oldalt egy 1

mm-es lyukat. 2 Fessük le a részeket.

3 Minden részt tegyünk a pálcára

majd rögzítsük Kraft ragasztóval.

Virág
1 Fűrészeljük ki a virágot 10 mm vas-

tag, a leveleket 4 mm vastag furnér-

ból. Fúrjuk ki a lyukakat (virág lent Ø

3 mm/fent Ø 1 mm, levél és méh -

szárny Ø 1 mm). 2 Fessük le a motí-

vumrészeket és hagyjuk jól megszá-

radni. 3 Tegyük rá a pálcára a koron-

Az utolsó hó elolvadásával
elolvad a tél csendje is.
Erősen hangolják a mada-
rak az élénk koncertjüket.
Mindenhol érezhető, 
hallható és látható a 
természet újraéledése 

got, golyót és a virágot majd rögzít-

sük Kraft ragasztóval. Hajlít sunk

meg egy 15 cm hosszú drótdarabot

(Ø 1mm) spirál formájúra. Ra gasz -

szuk rá a 8 cm hosszú drótra a leve-

let. Mindkét drótot rögzítsük a fago-

lyó furatába. 4 Ragasszunk be a

szárnyak furatába kb. 3 cm hoszszú

dróthurkot. Ehhez hajlítsunk meg

egy kb. 6 cm-es darabot középen

majd a végeit kb. 5 mm-t hajlítsuk

meg. Nyissuk ki a hurkot egy hegy-

es tárgy segítségével. 5 A maradék

15 cm hosszú drótdarabra tűzzük rá

a gyöngyöket a méhtestnek és a

fejnek, a szárnyakkal együtt húzzuk

rá a dróthurkokra. Ragasszuk bele a

drótvéget a virág előfúrt furatába.

Hajlítsuk meg megfelelőre a vékony

drótot (8 cm hosszú) majd ragasz-

szuk bele csápoknak a fagyöngyfejbe.

ALAPANYAG
Nyárfafurnér 10 mm
(Cikkszám 1350 ) lásd főkatalógus 71. oldal

Nyárfafurnér 4 mm, A4
(Cikkszám 1253) lásd főkatalógus 71. oldal

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. különböző színekben) lásd FK 370. oldal

Dekorációs fémrúd 
(Cikkszám 66403, 66402 vagy 66401) lásd FK 215. old. és 217

Aludrót Ø 1,5 mm, 1 x 20 cm, 1 x 8 cm, 2 x 15 cm 
(Cikkszám 58600) lásd főkatalógus 447. oldal

Ezüstdrót Ø 0,8 mm, 2 x 5 cm, 2 x 8 cm
(Cikkszám 7104) lásd főkatalógus 446. oldal

Nyers fagyöngyök kül. Ø
lásd főkatalógus 498. oldal

Fagolyó fél Ø 10mm és 20 mm
lásd főkatalógus 75. oldal

Fakerék kül. Ø
lásd főkatalógus 74. oldal

Fúró Ø 1 és 3 mm
lásd főkatalógus 136. oldal

Szigetelőszalag
(Cikkszám 2418..) lásd FK 251. oldal

A mintákat ehhez a barkácstipphez megtalál-
ja a weboldalunkon a letöltések menüpont-
ban barkácstippek / barkácsolás fával / pill-
antások a virágágyásban

MINTÁK

TIPP
A 10 mm-es nyárfa-
furnér elvágása kis
gyerekeknek túl
nehéz. Ebben az
esetben az alapfor-
mákat ajánljuk egy
lombfűrészgéppel
kivágni.

KREATÍV LOMBFŰRÉSZMUNKÁK

Pillantások 
a virágágyásban

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

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból






