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Barkácsoljunk egy vicces húsvéti táskát vagy díszítsük 
színesen a kész húsvéti fészkeket.

Húsvéti táskák:
A kartontáskát teljesen alapozzuk 
le, a füleit fehér kartonból vágjuk 
ki. A pöttyöket egy kis fapálcával 
fessük rá. Az arcot egy fi lctollal raj-
zoljuk rá. A táskát ragasszuk öss-
ze és a füleket rá. A krepppapírból 
vágjunk le egy kb. 25 x 40 cm-es da-
rabot, fi gyeljünk a struktúrairányra. 
Ezt ragasszuk be a táskába, tegyük 
bele, amit szeretnénk és zárjuk le 
egy kis szalaggal.

ALAPANYAG

Húsvéti táskák

 Iskolai tölcsér kicsi - karton 
Vastag karton, szépen stancolt 
és barázdált. Kiválóan alkalmas 
ragasztani, festeni, nyomtatni, stb.
Magasság: kb. 28 cm
Nyílás: Ø kb. 10 cm
Vastagság: 400 g / m²
Szín: fehér
 401677  per  db  .................................  140,—  
  20   db -tól .............................  120,— 

Ready Mix temperafesték  - BEROL
(Cikkszám 501959.. különböző színekben)

Krepp-papír
(Cikkszám 401481.. különböző színekben)

Szalagmaradvány mix
(Cikkszám 602846)

Farúd Ø 4 mm - bükkfa
(Cikkszám 101783)

Vastag ecset, ragasztóstift, fehér 
kartonmaradékok, fekete fi lctoll, olló

TERMÉKEK
 Füves húsvéti fészek 
 Stabil kosárka 
húsvéti papírfűvel.
Méret: Ø kb. 21 cm
Magasság: kb. 6 cm 
 603083  per  db  .................................  740,— 

 Húsvéti kosárka 

 Előstancolt kosárka erős hullámpapírból.
Méret: kb. 11 x 6,4 cm
Magasság fül nélkül: kb. 5 cm
Vastagság: 1,6 mm
Szín: fehér 
 401937  per  db  .................................  120,— 

 Füles kosárka 
 Előstancolt kosárka 
kartonból barkácsleírással.
Méret: kb. 13 x 14 cm
Magasság fül nélkül: kb. 7 cm
Vastagság: 220 g / m²
Szín: fehér 
 400878  20 db/ cs.  ..........................  2.190,— 

 Fonható kosárka 

 Alja: Ø kb. 8 cm
Nyílás: Ø kb. 12 cm
Magasság: kb. 5 cm
Vastagság: 350 g / m²
Szín: fehér 
 400879  per  db  ........................................  90,—  
  10   db -tól ....................................  90,— 
  100   db -tól ..................................  70,— 

 Hímezhető kosár - 
stancolt ív 

 Vastag karton, 
stancolt és rovátkolt.
Alj: Ø kb. 10 cm
Nyílás: Ø kb. 18,5 cm 
Magasság: kb. 4,5 – 5,5 cm
Vastagság: 350 g / m²
Szín: fehér
1 ív = 1 kosár! 
 401778  per ív ........................................  250,— 

Húsvéti fű

 Dekorációs fű papírból. 
Szín: zöld 
 600067  30 g/ cs.  ....................................  260,— 
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Díszkosárka /
Húsvéti kosárka

Barkácscsomag - 
fotókarton, 6-szögletű, 
különböző szín-
variációkban, ragasz-
tópántokkal, előstancolt. 
Méret: kb. 15 x 15 cm
Vastagság: 300 g / m² 
 400074  24 db/ cs.  ..........................  2.390,— 

 Nyúl XL - stancolt ív 

 Ez a fehér kartonnyúl igazán szembetűnő. 
Egyszerűen csak építsük össze, ragasszuk 
meg és színezzük egyedire. A felragasztott 
kosarat megtölthetjük apró ajándékokkal.
Méret: 11 x 23 x 40 cm
1 ív = 1 nyuszi 
 401619  per ív ...................................  750,— 

 HÚSVÉTI BARKÁCSOLÁS 

Egy fészek a húsvéti ünnepre

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
Vásárlói levél 2018-03


