
Anyagszükséglet: 
A kis sünhöz (tobozméret kb. 3 – 5 
cm) kb. 50 g, a nagy sünhöz (to-
bozméret kb. 5 – 10 cm) kb. 170 g 
modellező masszára van szüksé-
günk.
1 Készítsük elő a munkaalátétet 
és egy tálkában vizet. 2 A toboz 
végét kicsit nedvesítsük meg. A 
fejhez a modellezőmasszából egy 
megfelelő méretű kúpot készítünk. 
Simogató mozdulatokkal formáz-
zuk rá a toboz végére. 3 Nyomás-
sal hozzuk a megfelelő formába. A 
felületet nedves ujjakkal simítsuk 
ki. 4 Az orrhegyet egy kis golyóból 
készítjük, amit megnedvesítünk 
és elővigyázatosan rányomunk az 

Gyors és egyszerű barkácsötlet: Fenyőtobozból és levegő hatá-
sára száradó modellezőmasszából aranyos sünök készülnek.

 BARKÁCSOLÁS TERMÉSZETES ANYAGOKKAL

Süncsalád

orra. 5 A fülekhez is kis golyókat 
formázunk, laposra nyomjuk és 
ráerősítjük a fejre. 6 A fölösleges 
modellezőmassza maradékokat pl. 
egy sörteecsettel eltávolítjuk és a 
sünt hagyjuk egy éjszakát szárad-
ni. 7 Válasszunk megfelelő méretű 
öntapadó félgömb szemeket és 
nyomjuk rá a fejre. 8 Az orrhegyet 
fessük le feketére. Díszítéshez akár 
kis almákat vagy gombákat formáz-
hatunk és festhetünk.

WERK ZEUG

 Munkaalátét 
műanyag 

Méret: 38 x 30,5 cm
 30 14 84  6 db/ cs.  ............................  3.600,— 

Tálka vízzel, fekete festék 
(pl. fi lctoll, víz- vagy akrilfesték)

ALAPANYAG

PRODUKT -  TIPP

 Modellező-
massza - 
JOVI 

 Levegő hatására száradó, puha massza, gye-
rekek és felnőttek is könnyen megmunkálhat-
ják, vízbázisú, CE és CEE pecséttel. A kész 
barkácsmunkák száradás után (a levegőn 
vagy a sütőben 100° C-on) lakkozhatóak 
vagy festhetőek.
TIPP: Korlátozottan időjárásálló akrilfestékkel 
          vagy lakkal kezelve. 
Szín: fehér
 30 12 36 01  1 kg/ cs.  ........................  1.080,—  
  12   cs. -tól .........................  990,—  

Fenyő
Különösen szép tobozok, kiváló minőség. 
Természetes termék, ezért méret, forma és 
tulajdonság különböző lehet és szállításon-
ként a mennyiség különbözhet.
Tobozok előnyös csomag

Méret: kb. 3 – 5 cm, Tartalom: kb. 125 – 150 db
 60 31 29  kb. 800 g/ cs.  ....................  2.640,— 

Tobozok 
Méret: kb 5 – 10 cm, Tartalom: kb. 10 db
 60 29 70  kb. 600 g/ cs.  ....................  1.020,— 

 Szemek - félgolyó előnyős csomag 

 Öntapadós hátlappal. 
Méret: Ø ca. 4, 6 und 8 mm 
 (egyenként kb. 50 db.) 
 30 17 40  kb. 150 db/ cs.  ..................  1.420,— 

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.
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 Szeges sün 

 A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. 
Ezzel az előre elkészített nyers munkadara-
bbal és szögekkel egy vicces, tüskés barát 
keletkezik. A szemeket és az orrot rá lehet 
festeni vagy ragasztani - itt szabad teret 
hagyunk a saját elképzeléseknek. 
TIPP: Szeget 40 mm (cikkszám 101715) és 
          orrot (cikkszám 300539) kérjük 
          hozzárendelni. 
Méret: kb. 100 x 50 x 30 mm 
 10 21 30  per  db  .................................  500,— 


