
1 A virágoknak a nyers CD-ket Wa-
shi Tape csíkokkal leragasztjuk. A 
rizspapírból készült szalagok kéz-
zel könnyen leszakíthatóak. 2 Majd 
a színben hozzáillő mozaik matricá-
kat a köztes részekbe ragasztjuk. 
3 Az elkészített virágokat Multi Glue 
drops ragasztópontokkal az ablak-
ra ragasztjuk. Így a későbbiekben 
ismét könnyen eltávolíthatóak. 
4  Majd viaszkrétákkal és a csíkos, 
zöld Washi Tape szalaggal szára-
kat és  leveleket készítünk az ab-
lakban, míg egy színes virágmező 
keletkezik.

Nyers CD-ékből, Washi Tape-ből és mozaik matricák-
ból gyönyörű, színes szirmok keletkeznek. A csodálato-
san világító ablakviaszkrétákkal együtt, egy varázslatos 
virágmező keletkezik. 

 BARKÁCSOLÁS NYERS CD-VEL

Színes
ablakvirágok

TIPP
Az ablak viaszkréták helyett ablakfestő fi lctol-
lat is használhatunk:

Ablakfestő fi lc decor - GIOTTO

12 szín kartondobozban (fehér, sárga, narancs, 
piros, rózsaszín, világoszöld, sötétzöld, világos-
kék, sötétkék, ibolyakék, barna, fekete).
Ceruzavastagság: Ø 12 mm
Ceruzahossz: 150 mm
Ceruzaszélesség: kb. 1 – 4 mm
 501752  12 db/ cs.  ..........................  4.210,— 
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 Nyers CD 
Nem írható.

 101107  per  db  .................................  100,—  
  100   db -tól .............................  90,— 

 Viaszkréta ablakhoz - 
EBERHARD FABER 

 Ablakfestő kréta kiválóan alkalmas sima 
felületre. Puha és intenzív színfelvitel tiszta 
ha-sználattal a papírburkolatnak 
köszönhetően. A színezett felület 
egyszerűen eltávolítható vízzel.
Vastagság: Ø 13 mm
Hossz: 84 mm 
 501832  12 db/ cs.  ..........................  1.960,— 

 Washi Tape - Virágkörtánc 
 Ez egy kézzel könnyen 
téphető ragasztószalag 
rizspapírból. A felülete 
matt, enyhén átlátszó.

Szélesség: 3 x 15 mm és 1 x 5 mm, 
Hossz: egyenként 10 m 
 401010  4 tekercs/ cs.  ....................  1.910,— 

 Mozaik - matrica 

 Ezekkel az innovatív öntapadó mozaikmat-
ricákkal egyszerű módon (ragasztás és 
fugázás nélkül) szép mozaikhatások kelet-
keznek. A matricák majdnem minden 
felületen tapadnak pl.: papír, fa, üveg, 
stb. Egy csipesz a ragasztásnál nagyon 
segítőkész lehet. 

Méret: kb. 8 – 14 mm
Színek + számok: 
sárga / narancs / nugát-10, piros / rózsa-
szín / pink-30, alma / smaragd / citrom-50, 
világoskék / sötétkék / királykék-60, 
levendula / szilva / lila-70
A színek számát kérjük megadni!
 301226 ..  138 db/ cs.  .......................  660,— 

Színek + számok:
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
301226 .. 138 db/cs. .......................  780,— 

 Multi Glue drops 

Méret:  Ø kb. 4 mm
Menny.: 110 db / cs.
 401014  per  cs.  .................................  610,— 

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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