
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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BARKÁCSOLÁS SAJTOSDOBOZZAL

Bohóc golyójáték
Nagyon egszerűen öszebarkácsolható ez a vidám ügyességi
játék és pontosan ilyen könnyű, az üveggolyót a karikába
manőverezni. Játék és barkácsszórakozás a kicsiknek!

1 Kenjük le a sajtosdoboz belsejét
elefántcsont színű akrilfestékkel és
hagyjuk megszáradni. Húzzunk az
orrnak egy kb. Ø 25 mm átmérőjű
kört PicTixx – Pluster & Liner fes -
ték kel. Egy kb. 6 órás száradási idő
után színezzük ki pink színű tubu-
sos akrilfestékkel. Ezután hólyago-
sítsuk fel egy kicsit hajszárítóval
úgy, hogy az üveggolyó később
könnyedén be és ki tudjon gurulni.
Fessük fel a bohóc arcát szintén
akrilfestékkel, majd ragasszuk fel
az öntapadó szemeket. 2 Hasz nál -
juk a sajtosdoboz fedelést körmin-
tának a mobilfóliához. Húzzuk át a
külső élet egy filctollal vagy karcol-
juk be egy tűvel és vágjuk ki. Most

fessük le a fedelet is fedően piros
színnel, majd ragasszuk bele a bel-
sejébe a fóliakört. 3 Helyezzük bele
az üveggolyót, tegyük rá a fedelet
és ha szükséges ragasszuk rá. 

Játékleírás
A cél az, hogy a golyót ide-oda
mozgatással belemanőverezzük az
orron található körbe. Közben a
sze mei is vidáman ide-oda mozog -
nak. 

SZERSZÁMOK
Diákolló
(Cikkszám 200240, 200953) lásd főkatalógus 2013 / 14  159. oldal

Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd főkatalógus 2013 / 14  262. oldal

Ecset, hajszárító

Lámpásfedél és talp / sajtosdoboz

Méret: Ø kb. 15,3 cm

400788 10 db / cs. ........................1.160,—
400789 200 db / cs. ....................20.410,—

Üveggolyó

A gyerekek szeretik az üveggolyókat. A játék
és tanulás velük mindig különlegességet hoz
ki belőlük. Különösen kedvező áron kínálunk
színes üveggolyókat a különböző alkalmazá-
si területekre. Megjegyzés: az alapanyag és
gyártási eljárásból adódóan előfordulhat
alaki és méreti eltérés néhány üveggolyónál.

Méret: Ø kb. 16 mm

600110 100 db / cs. ........................620,—

Rezgő szemek - kerek 

Öntapadó hátlappal.

Méret: Ø 14 mm

300534 kb. 50 db / cs. ....................470,—

PicTixx-Pluster & Liner Pen
(Cikkszám 501348.. eper-30) lásd FK 2013 / 14  403. oldal

Mobilfólia /Kreatív lámpásfólia
(Cikkszám 500278) lásd főkatalógus 2013 / 14  378. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. elefántcsont-08, cseresznyepiros-35) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  396. oldal

Deco Painter - matt 3–4 mm
(Cikkszám 501318.. fehér-01, mandarin-21, cseresznye-35,
pink-43, fekete-90) lásd főkatalógus 2013 / 14  397. oldal
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