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

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2012-07

1 Készítsünk a hógömb búrájával
egy papírsablont az alaplapnak és
vágjuk ki kb. 2 mm-rel kisebbre. 2 A
tengerfenékhez keverjük össze a
fehér és napsárga színű FIMO-t. A
gyurmasodróval készítsünk egy kb.
3 mm vastagságú lapot és a sablon
segítségével vágjuk ki ovális formá-
ra. Stancoljuk ki a nyílást az alján
egy szívószállal. 3 A két zöld árnya-
latból készítsünk egy vízinövényt.
Formáljunk a piros FIMO-ból egy
korallt és a kagylót, majd helyez-
zünk bele egy gyöngyöt. A részek
kialakításánál ügyeljünk arra, hogy
ne legyenek túl nagyok a figurák 
(a közepétől max. 3 cm). A tintaha-
lat, csikóhalat és egyéb halakat
modellezzük ki a kék, sárga és

mandarin színű masszából. A sze-
meknek mindig először egy fehér
golyót formáljunk, majd tegyünk rá
egy kisebb barna golyót.
Nyomkodjunk rá különböző színű
díszítéseket. 4 A tetszés szerinti
részeket nyomkodjuk rá a tenger
aljára. Hagyjunk legalább 1 cm
távolságot a búra szélétől, külön-
ben a nagyító hatás miatt eltorzul-
nak. 5 Melegítsük elő a sütőt 110 ºC
-ra. Hajtsuk duplán az alufóliát,
helyezzünk rá minden modellezett
részt és keményítsük meg max. 30
percig. A végleges keménységet a
kihűlést követően érik el. 6 Ra -
gasszuk rá a víz alatti tájat UHU –
Hart ragasztóval a hó gömb alaplap-
jára és hagyjuk jól megszáradni. 

7 A búrát a leírás szerint ragasszuk
rá. Töltsük meg a hógömböt a mel-
lékelt leírás szerint desztillált vízzel,
konzerváló vízzel és egy csepp
mosogatószerrel, mely a legkönny-
ebben egy fecs ken dővel végezhető
el. Figyelem: Ne felejtsük el a hala-
kat. 8 Vé ge zetül zárjuk le az egé -
szet a dugóval. 
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Itt a hógömbben nem téli motívum található, 
hanem egy izgalmas víz alatti táj színes halakkal, 
akik versenyt úsznak. Az elkészítésnél a fantá-
ziának semmi sem szab határt. 

MODELLEZÉS FIMO-VAL

Színes víz alatti világ

Figyelem: A műanyag részeket ne érintkeztes-
sük a még meg nem keményedett 
FIMO-val, különben mattá válnak! Ne 
lakkozzuk le a FIMO részeket. Minde-
gyik termékhez pontos használati utasí-
tás tartozik! A golyóra csillámot is tehetünk. 

Csillám - készlet II
(Cikkszám 7073.. színes-99) lásd FK 2011 / 12  292. oldal

Gyurmasodró - JOVI 
(Cikkszám 85724) lásd főkatalógus 2011 / 12  173. oldal

Hart - UHU 
(Cikkszám 1970, 19701) lásd főkatalógus 2011 / 12  247. oldal

Fecskendő 
(Cikkszám 5612, 561201) lásd főkatalógus 2011 / 12  115. oldal

Ceruza, kés, szívószál, alufólia, fogvájó

SZERSZÁMOK

FIMO - Hógömb ovális 

Átlátszó gömb talprésszel 
és dugóval. 

Méret: kb. 70 x 52 mm

84324 per db ................................1.490,—

FIMO - hógömb konzerváló víz

Konzerváló víz és ecset, 
tartalom elegendő 4 - 5 db
hógömbhöz.

84325 10 ml / üveg............................810,—

FIMO soft - normál árnyalatok

A massza 
gyúrásánál Fimo 
puhává és jól 
formálhatóvá válik.

Mennyiség: 58 g / cs.
Méret: kb. 55 x 55 x 15 mm

Színek + számok: 
fehér-01, gyöngyház-08, 
napsárga-10, mandarin-20, 
indiai piros-30, cs.piros-33, almazöld-51, 
trópusi zöld-53, smaragd(sötétzöld)-59, 
brillant(sötét)kék-60, csokoládébarna-87
A színek számát kérjük megadni!
8420 .. per cs.....................................560,—

Desztillált víz, mosogatószer


