
KREATÍV ÉS DEKORATÍV ÉGETŐMUNKÁK

Égetően aktuális
Kulcstartó dobozka
1 Először simítsuk le a fa felületét
finom csiszolópapírral. 2 Vágjuk ki a
mintát megfelelőre majd ragasszuk
rá az ajtókra. Ezután toljuk be a
pauszpapírt a fekete oldalával lefe-
lé. Most nyomjuk össze az egyik
kézzel a mintát, a másik kézzel húz-
zuk át a kontúrokat ceruzával vagy
egy hegyes tárggyal. 3 Hajtsuk
oldalra a mintát, adott esetben az
elfelejtett vonalakat egészítsük ki,
majd távolítsuk el a másolópapírt és
a mintát. Most már áthúzhatjuk a
motívumot az égetőállomással ill.
az égetőpákával. Ehhez használjuk
az égetőhurkot vagy hegyet. 

A mintákat ehhez a barkácstipphez megtalál-
ja a weboldalunkon a letöltések menüpont-
ban barkácstippek / barkácsolás fatermékek-
kel / égetés kulcstartó dobozka

MINTÁK

ALAPANYAG
Fa - kulcstartószekrény
(Cikkszám 18858) lásd főkatalógus 93. oldal

Papírmasé szív doboz
(Cikkszám 20918) lásd főkatalógus 313. oldal

Préselt parafa - barkácsív
(Cikkszám 7809) lásd főkatalógus 95. oldal

Nyárfafurnér dominólapocskák
(Cikkszám 1231) lásd főkatalógus 72. oldal

Forgácsdoboz
lásd főkatalógus 76. oldal

Az égetés vagy pirográfia a 
fa díszítésének egy hagyo-
mányos nemzeti művészete.
De papírmasé- és parafater-
mékeket is könnyen lehet
égetéssel díszíteni. 
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SZERSZÁMOK
Égetőhegykészlet, 
PEBARO égetőpákához

12-részes 
kedves motívu- 
mok, amik az 
alkotást még 
egyszerűbbé teszik. Az egyes motívumok
egyesítésével új kreációk készülhetnek, mint
pl.: lóhere, amely 4 szívből áll. Így könnyen
készíthetőek csodás képek és minták! A
hegykészletek a PEBARO égetőpákához
illenek (cikkszám 3780). Motívumok: virág,
hold, szív, csillag, rombusz és kör - 2-2 db.
378002 per cs.................................2.870,—

Égető - Peter vagy Pebaro égetőpáka és kül. kellékek
lásd főkatalógus 185. - 186. oldal

Csiszolópapír EasyCUT finom
(Cikkszám 3560) lásd főkatalógus 132. oldal

Forgácsdoboz
égető motívum-
készlettel

Elkészítési minta

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




