
TIPP
A tupfoláshoz vegyünk fel vastagon festéket a
fapálcával és tupfoljuk rá. Mindegyik pöttyhöz
vegyünk fel újra színt. Különösen jól néz ki,
ha kiemeljük a pöttyöket csillám liner-rel. 

Csillám liner - MARABU
(Cikkszám 2355.. kül. színekben) lásd FK 2011 / 12  291. oldal

BARKÁCSOLÁS HUNGAROCELLEL & KARTONNAL

Színes pörgettyű
Melyik pörgettyű forog a legtovább? Egy színpompás 
barkácsmunka, amelyet egy kis segítséggel a legkisebbek 
is el tudnak készíteni. Csoportokban nagyon izgalmas 
versenyeket lehet velük rendezni. 

1 Fessük le a kartonkorongot akril-
festékkel és hagyjuk megszáradni.
2 Felezzük meg a hungarocell go -
lyót és alapozzuk le tetszés szerinti
festékkel. Esetleg a száradás után
felkenhetünk egy második réteget
is. Fessük fel a gyűrűmintát egy
ecsettel. A pöttyöket tupfoljuk fel
egy hengerpálcával. 3 A tengelyhez
a bükkfapálcát fűrészeljük le kb. 8 cm
hosszúságúra, majd faragjuk ki egy
hagyományos ceruzafaragóval az
egyik végét. Fessük le színesre
vagy hagyjuk meg natúr színben. 

4 Most szúrjunk egy lyukat a karton-
korong közepébe. Esetlegesen egy
hegyes tárggyal is előszúrhatunk.
Ezt azonban inkább egy felnőtt
végezze el. A fél hungarocell golyót
is szúrjuk át középen. 5 Tűzzük rá a
részeket a helyes sorrendben a
fapálcára. Kenjük be a kartonko-
rong vágási felületét UHU – Por
ragasztóval. Levegőztessük, amíg
meg nem szárad a ragasztóanyag
(kb. 10 perc). Nyomjuk össze rövid
ideig és erősen. Ügyeljünk a hasz-
nálati utasításra! 

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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TERMÉKEK
Korong - karton

Erős kartonból, jól 
festhető, ideális 
sokféle barkács- 
és alkotómunkához.

Méret: Ø 6 cm
Szín: mindkét old. fehér
Vast.: 825 g / m²

2143 per db ......................................50,—

Hungarocell golyó

Méret: Ø kb. 50 mm

7611 per db ......................................50,—
76102 kb. 30 db / cs.......................1.020,—

Bükkfarúd

Hossz: 500 mm
Rúd: Ø 4 mm

1451 per db ......................................30,—
100 db-tól ................................20,—

Basic Acryl - MARABU

Ez a selyemmatt festék gyorsan 
szárad és ezáltal ismét gyorsan 
átfesthető, jó takaróerővel 
rendelkezik és vízállóan szárad meg.

Színek + számok:
sárga-10, narancs-20, v.cinóberpiros-30, 
lézöld-55, sötét ultramarinkék-68
A színek számát kérjük megadni!
2869 .. 80 ml / üveg............................840,—

SZERSZÁMOK
Por - UHU 
(Cikkszám 1959) lásd főkatalógus 2011 / 12  247. oldal

Vízfestékecset 
(Cikkszám 2649) lásd főkatalógus 2011 / 12  153. oldal

Junior fűrész - PEBARO 9 
(Cikkszám 3050) lásd főkatalógus 2011 / 12  128. oldal

Kés, ceruzafaragó


