
TOVÁBBI SEGÉDESZKÖZÖK
FIMO - Akrilhenger
(Cikkszám 84198) lásd 28. oldal

FIMO - szike készlet
(Cikkszám 84199) lásd főkatalógus 175. oldal

Bambusznyárs
(Cikkszám 16017) lásd főkatalógus 83. oldal

Közepes ecset
lásd főkatalógus 155-158. oldal

Alufólia

ALAPANYAG
FIMO soft - normál árnyalatok
(Cikkszám 8420.. kül. színekben) lásd 28. oldal

FIMO soft - Metallic
(Cikkszám 8421.. kül. színekben) lásd 28. oldal

FIMO - fényes lakk vízbázisú
(Cikkszám 8440) lásd főkatalógus 175. oldal

Mozaik - tükörkövek
(Cikkszám 83775) lásd főkatalógus 214. oldal

Parafadugó
(Cikkszám 7811) lásd főkatalógus 96. oldal

Plus gyorsragasztó - UHU
(Cikkszám 1903) lásd főkatalógus 248. oldal

ÜVEGDUGÓ KÉSZÍTÉSE FIMO-VAL

Hundertwasser

1 Gyűrjünk össze egy darab alufóliát
egy golyóvá vagy hosszúkás tojássá
attól függően, hogy a Hundert was -
ser-torony pocakos vagy vékony
legyen. Ezzel egyrészről alapanya-
got takarítunk meg, másrészről az
üvegdogó nem lesz olyan nehéz. A
Fimo-t lapítsuk ki az akrilhengerrel
majd tekerjük az alu-tojás köré. A
Fimo-t most össze kell nyomnunk és
a megfelelő formára alakítanunk.
Dudorokat, mélyedéseket és karco-
lásokat az ujjunkkal vagy egy kötő -
tűvel simítsunk el. 2 Ha a dugó túl
vastag, akkor a nyílt végét, amelyet
később az üvegbe dugunk, vágjuk le
enyhén hegyesre egy éles késsel.
Most próbáljuk bele a parafadugót.
Az a fontos, hogy elég mélyen legyen

beágyazva a Fimo-ba, hogy a kész
dugó stabil legyen. A dugót vegyük ki
ismét óvatosan. 3 Modellezzük ki a
további részeket. Azokat az eleme-
ket, amelyek később arany színű
fényben fénylenek, a Fimo soft -
Metallic-ból modellezzük ki. Most
már díszíthetjük a tornyocskákat
tetszés szerint és tehetünk fel pl.
ablakokat és ajtókat mozaik tükörkö-
vekből vagy kontraszt színű fimo-
ból. 4 Süssük ki a kész műalkotáso-
kat a sütőben (110 °C-on max. 30
percig). FIGYELEM: A parafadugót
ne süssük meg vele!!! Miután kihűlt a
parafadugót ragasszuk fel kétkom-
ponensű ragasztóval a tornyocskák-
ba. Vonjuk be a modellezett darabo-
kat egy réteg fényes lakkal.

Kis műalkotások Hundertwasser stílusban,
amelyek átalakítanak minden üveget külön-
leges és egyedi dekorációs objektummá. 
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Üveg

Robosztus üveg Cordon 
szájjal és parafadugóval, 
lefesteni és megtölteni. 
Az ön fantáziájának 
semmi sem szab határt. 
Űrtartalom: 200 ml

Szögletes
Méret: kb. 4,6 x 4,6 cm, magasság: kb. 32 cm
78322 per db ...................................460,—

Kerek
Ø kb. 5 cm, magasság: kb. 31,5 cm
78323 per db ...................................460,—

Háromszögű
Méret: kb. 6 x 6 x 6 cm, mag.: kb. 31,5 cm
78326 per db ....................................460,—

TERMÉK-TIPP

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

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


