
1 Keverjünk ki a zöld, primérkék és 
sok fehér színű barkácsfestékből 
egy türkiz árnyalatot. Alapozzuk le 
vele a feszített vásznat és hagyjuk 
jól megszáradni. 2 A köztes időben 
vágjuk szét a tojáskartont darabok-
ra, majd vágjunk ki a mélyedésekből 
virágszirmokat. 3 Fessük le a kar-
tonvirágot kívül és belül primérsár-
ga és piros barkácsfestékkel. Előtte 
keverjük össze a narancs és rózsa-
színt, majd hagyjuk ismét jól megs-

Egy csodás virágcsokornak Anyák napjára minden anyuka 
örül. Magunk által elkészítve, tojáskartonból színesre lefest-
ve igazi különlegesség. És a legjobb, hogy nem tud elher-
vadni. 

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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záradni. 4 Minden szirom közepébe 
nyomjunk egy csepp Glitter Glue  
ragasztót és nyomjunk bele enyhén 
egy ékszerkövet. 5 A száradás után 
ragasszuk a kész kartonvirágot cso-
korban a lefestett feszített vászon-
ra, majd fessünk fel zöld virágszára-
kat. 6 Kössünk az ajándékszalagból 
egy masnit, majd ragasszuk ezt is 
fel. Feliratozzuk piros színnel, majd 
díszítsük a feszített vászon szélét 
fehér szaggatott vonallal. 
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ALAPANYAG
Barkácsfesték - MUCKI

Használatkész vízbázisú festék 
gyerekeknek 3 éves kortól. Külön-
böző hátterek festéséhez, mint pl.: 
papír, karton, feszített vászon, fa, kő, 
terrakotta, gipsz, modellezőmassza 
vagy üveg. Magas szabvány, könnyen 
kenhető, jól fed, vízzel higítható, egymással 
keverhető, matt, gyorsan szárad, nem vízálló, 
könnyen lemosható a bőrről, jól kimosható 
30 °C-tól. A gyermekbarát recept megfelel az 
európai biztonsági játékelőírásoknak (EN 71). 

Színek + számok: 
fehér-01, primérsárga-10, piros-30, 
zöld-50, primérkék-61, fekete-90
A színek számát kérjük megadni! 
 501290 ..  250 ml/üveg ................. 1.340,—

Barkácsfesték készlet - MUCKI 6 x 250 ml 

AKCIÓ 
5 + 1 INGYEN.

Tartalom:
● 6 x 250 ml fehér, primérsárga, piros, primér-
 kék, zöld és fekete színekben
 500447  per készlet ....................... 6.680,—

Glitter Glue - készlet
6 kül. színben: arany, piros, 
pink, zöld, kék és ezüst. 
Vízbázisú, papír, karton, fa, 
hungarocell stb. díszítésé-
hez. Oldószer nélkül, vízbá-
zisú és kimosható.
Mennyiség: 100 ml / üvegenként
 400337  6 db/cs.  ............................ 5.890,—

Ékszerkő - félgolyó gyöngyház
Akrilból, különböző színekben 
és méretekben.
Méret: kb. 6 – 12 mm
Mosható: 30° C-ig.
 401421  125 db/cs.  ........................... 780,—

Feszített vászon 
 100 % pamut, alapozott, sav-
mentes, közepes durva szer-
kezet, a hátoldalra tűzve.
Méret: 30 x 40 cm
Mélység: kb. 13 mm
Lécmélység: 17 mm
Vastagság: kb. 380 g / m² 
 500824  per db  ................................. 820,—

Tojáskarton, ajándékszalag
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