
1 Vegyünk le tetszés szerinti mennyi-
ségű bombírozott viaszcsíkokat az 
ívről, majd nyomjuk rá kézmeleggel 
a gyertyára. 2 Tegyük le a különböző 
színű díszítő viaszlapokat, majd stan-
coljunk ki szaggatóformákkal külön-
böző motívumokat. Ha szükséges, 
nyomjuk ki a szaggatóformából a vi-
aszmotívumot egy ceruza lekerekí-
tett végével. Ezeket most nyomjuk 
rá a gyertyára. 3 Fessünk vagy tup-
foljunk fel különböző motívumokat 
a PicTixx-gyertyafestékkel. 4 Hagy-
junk mindent jól megszáradni, majd 
helyezzük el egy tányéron különböző 

BARKÁCSOLÁS GYERTYÁVAL

Hálaadás-gyertyák
Készítsünk a gyerekekkel gyertyákat gyönyörű őszi színek-
ben. A nagyot a templomban vagy az osztályteremben is 
felállíthatjuk, a kicsit hazavisszük. Csinos őszi dekorációnak 
is kiválóan alkalmas!

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 2015-08

Dekorációs elemeket (tányér, gyümölcs és 
bogyó) rögtön rendelhetünk hozzá:
Erdei bogyóköteg 
(Cikkszám 60225220)
Csipkebogyóköteg
(Cikkszám 601494)
Bogyóág
(Cikkszám 602284.. kül. színek) 
Szőlő mini
(Cikkszám 602264.. kül. színek)
Alma Ø 3 cm
(Cikkszám 602655)
Tányér kerek - műanyag
(Cikkszám 60208530)
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Tömbgyertya

Méret:  kb. 100 x 70 mm
Égési időtartam: kb. 33 óra

Színek + számok: 
fehér (Snow)-01, elefántcsont (Ivory)-08
A színek számát kérjük megadni! 
 301181 ..  per db  ............................. 620,—
  12  db-tól /szín ................. 590,—

Tömbgyertya

Méret: kb. 200 x 70 mm
Égési időtart.: kb. 60 – 70 Std.
Szín: elefántcsont (Ivory) 
 300251  per db  .............................. 1.200,—
  12  db-tól  .......................... 1.170,—

Viaszcsík - bombírozott 2 mm
Öntapadó.
Mennyiség: 58 db
Méret: kb. 250 x 2 mm 

Színek + számok:
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 301169 ..  per ív ............................ 2.300,—

 PicTixx - gyertyafestő

A folyékony viaszalapú festéket közvetlen a 
tollból visszük a felületre. 

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, 
arany-18, piros-30, 
zöld-50, világoszöld-51, 
kék-60, világoskék-61, 
ibolyakék-70, barna-80, 
fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni! 
 301070 ..  29 ml/tubus .................... 660,—

Díszítő viaszlap
(Cikkszám 301161.. sárga-10, narancs-20, piros-30) 

Szaggatóformák - virágok & levelek
(Cikkszám 300944)

gyümölcsökkel vagy dekorációs ele-
mekkel (tartós).

ALAPANYAG


