
A Tyvek-fólia, akrilfesték és akrilfestő filctoll
vízálló, ezért kiválóan alkalmas a szabadba. 

TIPP

ALAPANYAG
Sárkányfólia - 
TYVEK

Ideális a sárkányépítés-
hez, zászlókhoz, transzpa-
rensekhez, színpadi képek-
hez stb. Szövött gyapjú tép-
hetetlen, robosztus polietilén-
szövetből, papírazonos tulajdonság: össze-
hajtható, színezhető, ragasztható, varrható,
nem rojtolódik a vágásnál, vízálló, gőzdiffú-
ziós.

Vastagság: 43 g / m²
Szélesség: 1,52 m
Szín: fehér 

100800 per fm..............................1.320,—
10 fm-től..........................1.260,—
100 fm-től........................1.160,—

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  396. oldal

Deco Painter - matt MARABU 3–4 mm
(Cikkszám 501318.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  397. oldal

Fonózsinór - polipropilén
(Cikkszám 700557.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  579. oldal

SZERSZÁMOK
Barkácsragasztó 
(Cikkszám 400298) lásd főkatalógus 2013 / 14  259. oldal

Akrilecset lapos - HOBBYSTAR Nr. 12
(Cikkszám 200642) lásd főkatalógus 2013 / 14  164. oldal

Olló vagy szike

BARKÁCSOLÁS TYVEK-KEL

Színes 
Imazászló
Csodás dekorációk templomba, ünnepi terembe vagy a
szabadba! Válasszunk a gyerekekkel együtt hozzáillő szöve-
geket, imákat vagy bibliai idézeteket, végezetül mindenki
elkészítheti és szignózhatja a saját maga zászlóját.

1 Tyvek fóliából szabjunk le zászlót

tetszés szerinti méretben (pl.: DIN A5

vagy DIN A4). Esetleg összehajt-

hatjuk hajszárítóval és simára simít-

hatjuk a kezünkkel. 2 A valamivel

simább elejét végül lefestjük. A zsi-

nór későbbi áthúzásához a zászló

felső peremén hajtsunk le egy kb. 2

– 3 cm-es fület és rögzítsük bar-

kácsragasztóval. 3 A lealapozáshoz

higítsuk fel az akrilfestéket sok víz-

zel, majd kenjük fel egy puha ecset-

tel. Ajánlatos világos színeket hasz-

nálni. Hagyjuk jól megszáradni. 

4 A szólás-mondásokat és a rajzokat

egyedileg elkészíthetjük Deco Pain -

ter filctolla. 5 Fűzzük a kész ima-

zászlókat a zsinórra, esetleg hozzá-

ragaszthatjuk, majd felakaszt hatjuk.

Kérjük vegye figyelembe, 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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