
VIDÁMAT HULLÁMPAPÍRBÓL

Tojástartó
A hullámpapírral való barkácsolás egyszerű és gyors. Kife-
jezetten nagyszerű alapanyag, amelyet sokoldalúan lehet 
feldolgozni. A gyermekkezek is nagy sikereket érhetnek el.  

1 Vágjunk le egy kb. 50 x 9 cm-es 
hullámpapír csíkot (ügyeljünk a 
barázdák futására). Ezt a csíkot 
tekerjük fel egy kb. 5 cm átmérőjű 
csővé és ragasszuk össze. Rögzít-
sük a végeit facsipesszel és tegyük 
félre száradni. 2 A köztes időben 
másoljuk át a nyúl és a birka min-
táit (fej, orr, kezek) egy fotokarton-
ra, vágjuk ki őket, majd színesítsük 
színes ceruzával és fi lctollal. 3 Tá-
volítsuk el a csipeszeket a csőrről, 
majd tekerjünk fel mégegyszer egy 
kb. 50 x 2,5 cm-es, más színű csíkot 
az alsó élnél és rögzítsük. Vágjunk 
ki egy kb. 21 x 2 cm-es zöld színű 
csíkot. Közben az egyik hosszabbik 
éléhez használjunk cikk-kakk ollót. 

Ragasszuk fel ezt a csíkot szintén. 
4 Miután mindent összeragasztot-
tunk, díszítsük a csövet dekorációs 
ragasztószalaggal. Ragasszuk fel a 
fejet, orrot és kezeit. Most már csak 
stancoljunk ki virágokat színben 
hozzáillő fotokartonból, díszítsük, 
ragasszuk fel tűződrótra, majd rög-
zítsük az alsó zöld színű élre. 
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SZERSZÁMOKOK
 Cikk-cakk olló 

 Robosztus olló öntvényből papírhoz, kartonhoz, 
szövethez stb., műanyag markolat, J kezes.
Hossz: 200 mm
Vágóhossz:  60 mm 
 200687  per  db  ..............................  2.300,— 

Színes ceruza és fi lctoll
lásd főkatalógus 2014 / 15  359 – 366. oldal

Motívumlyukasztó - virág
(Cikkszám 401657) lásd főkatalógus 2014 / 15  289. oldal

PicTixx - Pluster & Liner Pen HOBBY LINE
(Cikkszám 501348.. kül. színek) lásd FK 2014 / 15  383. old.

Barkácsragasztó oldószer nélkül 
Flex + Clean - UHU
(Cikkszám 400025) lásd főkatalógus 2014 / 15  270. oldal

 Barkácshullámpapír - színes 

Különösen kedvező 
áron, mindkét oldala 
színes, egyenes hull.
Méret: 50 x 70 cm

Színek + számok: 
fehér-01, natúr-03, sárga-10, piros-30, zöld-50, 
kék-60, lila-74, barna-80, fekete-90, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
Csomag = 10 egyszínű ív!
 401512 ..  10 ív/ cs.  .......................  1.960,— 

 Fabric Tape-Trend 

100% pamutból készült 
ragasztótekercs nyomta-
tott felszínnel.  Kártyák, 
dobozok, üveg- vagy tü-
körfelületek díszítéséhez 
és dekorálásához használ-
ható. ...tapad papírra, kartonra, 
anyagra, fémre, üvegre, stb.
Szélesség: 15 mm
Hossz: à 4 m

Színek + számok: piros árny.-30, rózsaszín 
árnyalat / ibolyakék-40, zöld árnyalat-50
A színek számát kérjük megadni!
 401653 ..  3 tekercs/ cs.  ................  1.960,— 

 Tűződrót 

 Vastagság:  Ø kb. 0,8 mm
Hossz:  30 cm
Szín:  zöldre lakkozott 
 600032  40 db/ cs.  .............................  190,— 

Fotokarton 220 g / m²
kül. színek, információ a 33. oldalon

 401517 ..  10 lap/ cs.  .....................  1.200,— 
  10   cs. -tól/szín ..............  1.160,— 

 Műanyag tojás - kevert cs. 

Információ az 54. oldalon

 30113399  16 db/ cs.  ........................  830,— 

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.

BARKÁCSTIPP
a 2015-ös tavaszi magazinból 

Az én állatkertem

Puhaborítós könyv: 32 oldal
900010 Végső ár per db ................. 590,—
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Sablon 1:1

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.

BARKÁCSTIPP
a 2015-ös tavaszi magazinból 


