
A hajtogatható lapon elég hely van számos kívánságnak: 
egyszerűen leírni, lerajzolni vagy újságokból kivágni. Egy 
szeretetteljesen megalkotott csillag ajándék lezárja a titkos 
levelet.

BARKÁCSOLÁS LEVEGŐ HATÁSÁRA 
SZÁRADÓ MODELLEZŐMASSZÁVAL

Levél 
Jézuskának

1 Az alátétet előkészítjük. A model-
lezőmasszát kb. 5 cm vastagon ki-
nyújtjuk és a csillagokat kiszaggat-
juk. Egy fanyárssal akasztó lyukat 
szúrunk a csillagokba. Az éleket 
és a felületeket egy kevés vízzel 
kisimítjuk. Egy éjszakát hagyjuk 
száradni, vagy a sütőben 100 °C-on 
kiszárítjuk. 2 A csillagokat akrilfes-
tékkel lefestjük, hagyjuk a levegőn 
száradni, illetve hajszárítóval 
megszárítjuk. Ezután pöttyöket 
nyomunk rájuk egy fanyárssal. 
3 A leporelló külsejét díszítsük ki, a 
belsejére ne feledjük el a kívánsá-
gokat felírni! 4 Szaténszalaggal 
kössük rá a lefestett csillagot a lap-
ra és zárjuk le a kívánságlistát. Ne 
feledjük kitenni az ablakpárkányra! 

ALAPANYAG

 Leporelló A6 fekvő formátum - 
borítékkal 

 Leporelló vagy hajtogató könyv, egy hajto-
gatható kártya egy hosszú papírcsíkból, ami 
harmónikaszerűen van összetéve. Stancolt 
kötési pánttal, ideális írni, festeni és ragasztani, 
pl. meghívónak, könyvnek vagy képregénynek. 
Méret: DIN A6 (148 x 105 mm) 4-féle
Vastagság: 250 g / m² 
 400797  per  db  .................................  140,—  
  10   db -tól .............................  120,— 
  100   db -tól ............................ 110,— 

 Modellezőmassza - JOVI 

Szín: fehér
 30123601  1 kg/ cs.  ........................  1.040,—  
  12   cs. -tól .........................  960,— 

 Szaggatóformák - 
csillagok profi  készlet 

Méret: kb. 3 – 12 cm
Alapanyag: nemesacél 
 300949  10 db/ cs.  ..........................  6.560,— 

Akril mattfesték - KREUL
(Cikkszám 501295.. különböző színekben))

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 602412.. sárga-10) 

Munkaalátét műanyag
(Cikkszám 301484)

Gyurmasodró - JOVI
(Cikkszám 301014)

Nyárs / sasliknyárs - fa
(Cikkszám 101183)

M k lá é ű
SZERSZ ÁMOK

TERMÉKTIPP
Remek motívumos lapokat kérjük hozzárendelni:

 Kifestőkártyák 
saját 
elkészítéshez - 
angyal és fenyőfa 

Méret: kb. 10,5 x 14,8 cm
Szín: mindkét oldala fehér
Vastagság: 190 g/m²
 401842  30 db/ cs.  ..........................  1.150,— 

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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