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Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

SZERSZÁMOK
FIMO - akrilhenger
(Cikkszám 84198) lásd lent

Gyurmagép FIMO-hoz - EBERHARD FABER
(Cikkszám 84197) lásd lent

Precíziós - barkácskés
(Cikkszám 33041) lásd főkatalógus 2012 / 13  155. oldal

ALAPANYAG
FIMO - hatás 
(mécsesenként egy Fimo tömb)
(Cikkszám 8421.. áttetsző fehér-01) lásd lent

FIMO - soft normál árnyalat 
(Cikkszám 8420.. fekete-90) lásd lent

Mécsestartó - henger Ø kb. 7 cm, mag. kb. 9 cm
(Cikkszám 78338) lásd főkatalógus 2012 / 13  358. oldal

Mécsestartó - heavy Ø kb. 10 cm, mag. kb. 10 cm
(Cikkszám 78359) lásd főkatalógus 2012 / 13  358. oldal

Sima munkaalátét (üveg vagy kerámia)

TIPP
A fák ágainak hosszú, keskeny FIMO csíkokat
vágjunk. Minél több éle, sarka vagy hajlata
van az ágaknak, annál természetesebben 
hatnak a mécsesen.
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MINTÁK
A mintát ehhez a barkácstipphez megtalálja a
következő oldalon, amely kinyomtatható.

TERMÉKEK
FIMO - effect

FIMO a márka 
világszerte a sütőben 
keményedő modellező-
masszáknál. A porcelánszerű 
massza gyúrásával puha és jól formálható
lesz. FIMO - effect különböző effetusokban
kapható speciális alkalmazásokhoz és techni-
kákhoz. Az áttetsző fényáteresztő. A készre
modellezett tárgyat végezetül a sütőben
keményítjük meg 110 °C-on maximum 30 percig.

Méret: kb. 55 x 55 x 15 mm
Menny.: 56 g / cs.
Szín: áttetsző fehér

842101 per cs...................................580,—

FIMO soft - normál árnyalat

Méret: kb. 55 x 55 x 15 mm
Menny.: 56 g / cs.
Szín: fekete

842090 per cs........................................580,—

FIMO - Akrilhenger

FIMO soft modellező-
masszák kinyújtásához, 
különösen sima felület, 
egyenletes nyújtás.

Méret: Ø 25 mm
Hossz: 20 cm

84198 per db.......................................3.160,—

Gyurmagép Fimo-hoz - 
EBERHARD FABER

Sütőben kemé-
nyedő modellező-
masszához, 
9-féle vastagság 
állítható be, 
levehető komfort 
tartómarkolat és 
csúszásbiztos talp. 

Tartalom:
● gép modellezőmasszához
● markolat és fedél
● pillanatszorító 
● leírás

84197 per db................................11.130,—

1 Nyújtsuk ki a tetszés szerinti

Fimo-t (pl.: áttetsző) akrilhengerrel

0,5 cm vastag lappá. A lapot gyúró-

géppel gyúrjuk, az 1. fokozattal

kezdjük, fokozatosan egészen a 7.

vagy 9. fokozatig (kb. 1 – 2 mm vas-

tag). A lap legalább akkora legyen,

hogy a poharat kívülről egyszer kör-

beérje. 2 A poharat vonjuk be kí -

vülről a lappal. Ne fedjük be a nyí-

lást és az alját. Vágjuk le a kiálló,

felesleges Fimo-t. A lap forrasztási

felületeit kenjük el az ujjunkkal (az

éleket nem szabad lefedni). 3 Nyom-

tassuk és vágjuk ki a motívumfor-

mákat. Nyújtsunk ki egy lappá egy

fekete Fimo gyurmatömböt úgy,

mint az 1. lépésnél. Helyezzük el a

kiválasztott motívumot a Fimo-

lapon, majd vágjuk ki egy precíziós

barkácskéssel. 4 A kivágott motívu-

mot vegyük fel óvatosan a munka-

lap felületéről és helyezzük rá a po -

hárra, díszítsük készre. Nyom kod -

juk rá az ujjunkkal. A kész pohara-

kat 110 °C-on 30 percig kemé nyít -

sük meg. Hagyjuk kihűlni!

Itt a tavasz és az erdőben nagy a nyüzsgés. Az állatok és
növénymotívumok gyorsak és saját készítésűek.

DEKORATÍV MÉCSES FIMO GYURMÁBÓL

Öreg nyulak
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