
Agyag-tojástartó
1 Az agyagedényt Patio Paint-tel a
kívánt színben lefestjük és száradni
hagyjuk. 2 Az ecset végével kis pon-
tokat viszünk fel úgy, hogy virágok
keletkezzenek. 3 AAz agyagedény
szélére kis gombokat ragasztunk fel,
vagy a virágcserepeket matricákkal
díszítjük. A lehetőségeknek semmi
nem szab határt.

A gyerekek nagyon örülnek, ha Anyák napján ők készíthetik el a reggelit. A tökéletes
reggelihez természetesen kell valamit barkácsolni. Egy sajátkezűleg elkészített tojás -
tartó, egy reggeliző deszka vagy egy alátét - mivel okozhatunk Anyukának örömet?

AGYAG-TOJÁSTARTÓK, ALÁTÉTEK,...

Kész a reggeli!

ALAPANYAG

Reggeliző deszka
1 Egy motívumot a deszkára kivá-
lasztunk és ceruzával rárajzoljuk. Itt
a matrica két motívumát rajzoltuk le.
2 Az Égető Pétert először egy darab
fán kipróbáljuk és csak utána a pont-
festés stílusban, pontról pontra a fába
égetjük. Máris reggelizhetünk!

Alátét
1 Az alátét két részét összeragaszt-
juk és fehér Patio Paint-tel lefestjük.
2 A zöld- és narancs színű gombo-
kat a mélyedésbe ragasztjuk. A köz-
tes részeket ezüst indiángyöngyök-
kel kitöltjük.  3 A formát kristály színű
Ma rabu fun & fancy-vel  kitöltjük és

Terracotta virágcserép
(Cikkszám: 7334) lásd főkatalógus 419. oldal

Patio-Paint
(Cikkszám: 2223.. fehér-01, citrom-12, mandarin-21)
lásd főkatalógus 296. oldal

MDF-Alátét
(Cikkszám: 18711) lásd tavaszi kínálat 20. oldal

Reggeliző deszka
(Cikkszám: 1580) lásd főkatalógus 62. oldal

Gombok kevert csomag
(Cikkszám: 70469) lásd főkatalógus 431. oldal

Indiángyöngyök Rocailles
(Cikkszám: 7009.. ezüst-92) lásd főkatalógus 445. oldal

Ékszercímék-Springtime
(Cikkszám: 29618) lásd főkatalógus 194. oldal

Marabu fun & fancy
(Cikkszám: 2255.. kristály-00) lásd főkatalógus 278. oldal

SZERSZÁMOK
Égető - Péter 3
(Cikkszám: 3750) lásd főkatalógus 150. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 133-135. oldal

Ragasztó

OKTATÁSI CÉLOK
� A finommotorika iskolázása
� Az égető festészet tanulása
� Kitartó és koncentrált dolgozás
� A fantázia felkeltése

egy éjszakán keresztül száradni
hagyjuk. Kész van az egyedüli
„Gomb-alátét“!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a web-áruházunkban is.
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