
Betölteni és megolvasztani!
Szórjuk egy kis kanál 0,5 - 1 cm

magas granulátumot az olvasztóle-

mezbe vagy a fémformába. Nagyon

apró motívumoknál egy kis tölcsér

nagyon jó segítséget nyújthat. Egy

drótdarabbal toljuk be a szemeket a

sarkokba. Sütőben, 180 °C-on az alap -

 anyag 15 - 40 perc után folyékonnyá

válik és a felület sima lesz. A formálás

legtöbbször nagyon egyszerűen törté-

nik, amikor a darab még meleg.

SZERSZÁMOK
Krokodilcsipesz
(Cikkszám 4252) lásd főkatalógus 116. oldal

Kombináltfogó - szabványos
(Cikkszám 3192) lásd főkatalógus 124. oldal

Szeg 2,2 x 50 mm
(Cikkszám 594706) 
lásd főkatalógus 107. oldal

Colouraplast - granulátum
(Cikkszám 8012.. kül. színekben) 
lásd főkatalógus 341. oldal

Rézrugótekercs
(Cikkszám 4285) lásd lent

Colouraplast - fémforma kerek Ø 19,5 cm
(Cikkszám 81133) lásd lent

Szaggatóformák, virág - készlet
(Cikkszám 84124) lásd lent

Indiángyöngyök - Rocailles ezüstbev. Ø kb. 4,5 mm
(Cikkszám 7072.. kül. színekben) lásd főkatalógus 505. oldal

Kulcstartó karika
(Cikkszám 71182) lásd főkatalógus 528. oldal

Pamutzsinór 1 mm
(Cikkszám 7741.. kül. színekben) lásd főkatalógus 525. oldal

ALAPANYAG

TIPP
� A nagyobb, vastagabb tárgyakat jobb, ha 

2 - 3 rétegben olvasszuk. Azonnal töltsünk 
be egy további réteget és olvasszuk meg 
ismét, így nem keletkeznek légbuborékok. 

� A szerkezetes felülethez rövidítsük meg 
az olvasztási időtartamot vagy a végén 
tegyünk rá még egy vékony réteg granu-
látumot és kicsit olvasszuk meg. 

Colouraplast -
Fém olvasztóforma

Kerek Ø 19,5 cm

81133 per db ....................................550,—

Rézrugótekercs

Ideális néhány forma elkészítéséhez. Ebből
lehet különböző formákat hajlítani. 

Vast.: 0,2 mm, szél.: 6 mm, hossz.: 2,5 m

4285 per tekercs ............................640,—

Virág - készlet

Méret: 
kb. 3, 4 és 5 cm

84124 3 db/cs. .................................830,—

TERMÉKEK

A spirál függődíszek 
vonzzák a pozitív 
energiát és megrez-
getik a légkört.

SZÍNES COLOURAPLAST
GRANULÁTUMMAL

Olvasztó
hatások

Spirálok
A rézszalagból készítsük el a spirált

a minta szerint, rögzítsük őket kro-

kodilcsipeszekkel, tegyük rá egy

lemezlapra és ne toljuk el a formát

a Colouraplast betöltésekor. A

megolvasztott Colouraplast-spirált

még meleg állapotban húzzuk fel és

tartsuk, amíg meg nem keménye-

dik. 

Kulcstartó
Különböző színű virágokat olvasz-

szunk meg és lássuk el a közepüket

egy lyukkal. Ehhez fogjunk meg

fogóval egy szeget, forrósítsuk fel

egy öngyújtóval majd szúrjuk át.

Tegyük duplán a pamutzsinórt és

akasszuk be a kulcstartó karikába,

húzzunk rá négy gyöngyöt, egy

virágot, ismét négy gyöngyöt, stb.

Zárjuk le egy virággal és egy

gyönggyel. Csomózzuk meg a zsi-

nórvégeket és vágjuk le.

További termékinformá-
ciót a Colouraplast-hoz
a főkatalógusunk 341. és

342. oldalán talál.

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


