
A gyertyák és az ékszerelemek egy színpompás dekorációt
adnak ki az ajándékozáshoz vagy az ünnepi asztalra.

TERMÉKEK

Tojásgyertyák festése
1 Fessük le a mezőt fűzöld színű
akrilfestékkel. A virágokat tupfoljuk
fel a henger alakó pálcával: a színek -
nek krémesen összeillőnek kell len-
nie, minden ponthoz vegyünk fel új
színt. 2 Állítsuk bele a tojásgyertyá-
kat egy színben hozzáillő, 3D spirál-
ból készített fészekbe.

SZERSZÁMOK
Iskolai ecsetkészlet - szőrecset 
(Cikkszám 2643) lásd főkatalógus 2011 / 12  153. oldal

Bükkfarúd - Ø 3 mm
(Cikkszám 1450) lásd főkatalógus 2011 / 12  71. oldal

Oldalcsípőfogó - szabványos
(Cikkszám 3195) lásd főkatalógus 2011 / 12  124. oldal

Tojásgyertyák 
színes 

Lakkozatlan.

Méret: kb. 60 x 45 mm
Szín: elefántcsont, sárga, 

v.zöld és orgona

820399 30 db / cs. ..........................4.680,—

Hajlítható drótrész gyöngyökhöz

Előkészített hajlítható drótrész sárgarézből,
gyöngymotívumok elkészítéséhez, egysze-
rűen a gyöngyöket felfűzni és a végeit meg-
hajlítani, kész.

Szín: arany
Drótvastagság: Ø kb. 0,8 mm

Szív
Méret:  kb. 8 cm
69258 5 db / cs. .................................860,—

Harang
Méret:  kb. 8,5 cm
69259 5 db / cs. .................................860,—

3D-Spirál
Méret: Ø kb. 10 mm, hossz: kb. 30 cm
69261 3 db / cs. .................................860,—

TOJÁSGYAERTYA & HAJLÍTOTT DRÓTRÉSZEK

Színharmónia 

Hajlított drótrészek készítése
1 Vágjuk le a 3D spirált egy
oldalcsípőfogóval a megfelelő hosz -
szúságra, ez lesz a fészek a tojás-
gyertyáknak. 2 Fűzzük fel a fagyön-
gyöket a kívánt színkombinációban
a hajlított drótrészekre. Ha szüksé-
ges rögzítsük ragasztóval. A drótvé-
geket tűzzük bele együttesen egy
vagy két fagyöngybe, rögzítsük
szintén ragasztóval. 3 Ragasszuk
fel a favirágokat a szív- vagy ha -
rangformára, majd rögzítsünk egy
chiffonszalagot akasztónak. 

TIPP
A tojásgyertyák könnyebb és teljes 
festéséhez tűzzük fel őket egy fanyársra.

Tojásgyertya festés:
Tojásgyertya színes
(Cikkszám 820399) lásd jobbra

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. fehér-01, citrom-12, fűzöld-53, 
ibolyakék-70) lásd FK 2011 / 12  369. oldal

Nyárs - bambusz
(Cikkszám 16017) lásd FK 2011 / 12  83. old.

Hajlított drótrészek készítése:
Hajlítható drótrész gyöngyökhöz 
3D spirál, szív & harang
(Cikkszám 69261, 69258, 69259) lásd jobbra

Fagyöngyök - Ø 4 mm
(Cikkszám 7012.. fehér-01, sárga-10, 
v.zöld-51, lila-74) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  514. oldal

Virág - fa
(Cikkszám 7026.. k.sárga-10, v.zöld-51) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  516. oldal

Chiffonszalag drótperem nélkül - 10 mm
(Cikkszám 7773.. krém-02, sárga-12) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  526. oldal

Ragasztóanyag

ALAPANYAG

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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Vásárlói levél 2012-02


