
1 A motívumokat 2 furnérlapra átmá -

soljuk, kifűrészeljük és az éleket adott

esetben utáncsiszoljuk. 2 A tulipán-

Ha az Anyuka az anyák
napi reggelinél ül és az
ablakon kinéz, ez az
egyedi tűződísz fogja őt
üdvözölni. Egyszerűen
barkácsolható ez a 
tökéletes ajándék „a 
legjobb anyukának 
ezen a világon!

TŰZŐDÍSZ A KERTBE

Jó reggelt Anya
ALAPANYAG

virágot indiai türkiz Patio Painttel, a

második virágot cseresznyepirossal,

mandarinnal és citrommal festjük és

jól száradni hagyjuk. 3 Az orrot, a sze-

met, a szájat és a fényhatásokat fel-

rajzoljuk. 4 Egy fekete filctollal fel-

rajzoljuk a pupillákat. 5 A virágarcra

sárga pontokat rajzolunk és a kati-

cabogarat egy virágsziromra ragaszt-

juk. 6 A tulipánt zöld üvegrögökkel

díszítjük. 7 A faléceket faenyvvel a

levelek közé ragasztjuk és a hozzá-

tartozó virágokat a száron megerősít-

jük. 8 Végül a külső hőmérőt elhelyez -

zük és kész van az anyák napi ajándék!

Nyárfafurnérlap
(Cikkszám: 1338) lásd főkatalógus 66. oldal

Patio-Paint
(Cikkszám: 2223.. fehér-01, indiai türkiz-65, cseresznyepiros-
35, Mandarin-21, citrom-12) lásd főkatalógus 296. oldal

Ékszercímkék - Színes pontok
(Cikkszám: 29531) lásd főkatalógus 197. oldal

Üvegrögök - előnyös csomag
(Cikkszám: 7843.. zöld-50) lásd főkatalógus 369. oldal

Falécek 5 x 20 mm
(Cikkszám: 1401) lásd főkatalógus 65. oldal

Külső hőmérő
(Cikkszám: 4667) lásd tavaszi kínálat 18. oldal

Fa - Katicabogár
(Cikkszám: 72195) lásd főkatalógus 389. oldal

Süllyesztett fejű csavar 2 x 8 mm
(Cikkszám: 598201) lásd főkatalógus 89. oldal

OKTATÁSI CÉLOK
� A durva motorika iskolázása
� Gondos fűrészelés és festés
� A koncentráció segítése

SZERSZÁMOK
Lombfűrészív PEBARO 750
(Cikkszám: 3002) lásd főkatalógus 107. oldal

Csiszolópapír EasyCUT
(Cikkszám: 3562) lásd főkatalógus 113. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 113-115. oldal

UHU Original faenyv
(Cikkszám: 19311) lásd főkatalógus 210. oldal

Fekete filctoll
Ceruza, Ragasztó
Csavarhúzó

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

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a web-áruházunkban is.
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