
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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ALAPANYAG

Húsvéti-
pelyhek
1 Kenjük be az osztható akriltojás

belsejét egy ecset segítségével Mar -

vin ragasztóval. 2 Töltsük meg azon-

nal a tojást dekorációs pelyhekkel,

rázzuk meg és öntsük ki a felesleges

pelyhet egy papírra (újra felhasznál-

ható). Tegyük a részeket félre szá-

radni. 3 A száradás után a belső fal-

cot szabadítsuk meg a ragasztótól és

tegyük össze a két tojásrészt.

Végezetül már csak szalagokkal és

fagyöngyökkel kell dí szí tenünk. 

Dekorációs pehely
(Cikkszám 2397.. kül. színekben) lásd jobbra

Akriltojás - 6 cm
(Cikkszám 7412) lásd jobbra

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 7709.. kül. színekben) lásd FK 2011 / 12  449. oldal

Fagyöngykeverék színes
(Cikkszám 7063) lásd főkatalógus 2011 / 12  515. oldal

Marvin barkácsragasztó - BEROL
(Cikkszám 19141) lásd főkatalógus 2011 / 12  240. oldal 
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TERMÉKEK
Dekorációs pelyhek

A színes pelyhek hajszálvékony 
epoxy-ból állnak és kiválóan 
alkalmasak a dekorációk alko-
tásához, mint pl.: felragasztani 
fára, papírmaséra, papírra, 
műanyagra, stb. 

Színek + számok:
Sunshine-10, Tropical-20, 
Lava-30, Klassika-32, Harlekin-50,
Dzsungel-55, Konfetti-99
A színek számát kérjük megadni!
2397 .. 100 ml / tégely ....................1.160,—

Akriltojás

2-részes, átlátszó.

Méret: kb. 6 cm

7412 10 db / cs. ............................1.190,—

Húsvét
különlegesen
Az arany elegancia nem 
csak karácsonykor aktuális.
Fémlappal a műanyag 
tojásokat előkelő műalko -
tásokká varázsolhatjuk.

BARKÁCSTIPP:  FÉMLAPPAL ARANYOZOTT HÚSVÉTI TOJÁSOK 

lyez zük a fémlapot a tojásra, majd

egy puha, száraz akrilfestő ecsettel

nyomkodjuk rá. A fémlap maradvá-

nyait távolítsuk el óvatosan ecset-

tel. 3 Miután jól átszáradt (leg. 12

óra) óvatosan polírozzuk át egy po -

lír kendővel vagy vattával. A felület

védelmére vigyünk fel a felületre

egy réteg védőlakkot. 

1 Tűzzük fel a műanyag tojást egy

nyársra, tisztítóval tegyük por- és

zsírmentessé. Némi alapozótejet

tegyünk egy darab papírra, szivas-

suk fel ezt egy festőszivaccsal és

tupfoljuk be vele a tojás felületét,

hagyjuk megszáradni (egy hajszárí-

tóval lerövidíthetjük a száradási

időt). Az alapozótej akkor száraz,

ha átlátszóan fényessé válik. 2 He -

SZERSZÁMOK
Festőszivacs
(Cikkszám 2359) lásd főkatalógus 2011 / 12  344. oldal

Akrilfestő ecset lapos 12 mm
(Cikkszám 26395) lásd főkatalógus 2011 / 12  153. oldal

Alapozó tej pastos - ART DECO

Sűrű speciális ragasztó 
vízbázison. Ideális ara-
nyozáshoz sablontechni-
kával nedvszívó és nem 
nedvszívó alapokon.

23741 50 ml / üveg............................890,—

Dekorációs fém Retro - ART DECO

Fémlapok spirál-
mintákkal első 
osztályú minőségben, 
részletes leírással. 

Méret: 140 x 140 mm
Szín: arany

23732 6 lap / cs. ............................1.900,—

Műanyag tojás fehér - 6 cm
(Cikkszám 741501) lásd 53. oldal

Nyárs - bambuszfa Ø 3 mm
(Cikkszám 16017) lásd főkatalógus 2011 / 12  83. oldal

Tisztító & higító - MARABU
(Cikkszám 78306) lásd 63. oldal

Dekorációs fém - aranylap
(Cikkszám 2373) lásd főkatalógus 2011 / 12  363. oldal

Védőlakk - ART DECO
(Cikkszám 23743) lásd főkatalógus 2011 / 12  364. oldal

BARKÁCSTIPP:  DEKORÁCIÓS PEHELY TOJÁS


