
Virág
1 A szirmokat tetszés szerint a minta

alapján kivágjuk. A szirmokat a pánt

és ragasztó segítségével lezárjuk.

2 Egy vattagolyót a nyílással lefelé

a szirom közepébe ragasztunk. 3 A

virágcserépnek, 2 különböző hoss-

zú kb. 3 cm széles filccsíkot vá gunk

ki. 4 Az 1. csíkot szorosan rátekerjük,

a 2. csíkot ráhelyezzük és tovább

tekerjük. Rögzítésnek egy darab

papírdrótot a tekercs köré kötünk,

összetekerjük és spirállá formáljuk.

5 Egy 18 cm hosszú papírdrótot a

felénél eltörünk és egy vastagabb

szárrá összetekerjük. Ezt pedig a

vattagolyó nyílásába helyezzük és

a kész virágot a virágcserép köze-

pébe ragasztóval rögzítjük.

Tyúk
1 2 különböző színű 20 x 20 cm-es

négyzetet egymás felé helyezünk

és a minta alapján 3 háromszögre

osztjuk. 2 A középső háromszögek

a testet képezik. Az egyik szín

kisebb háromszögeit a faroktollaza-

taként a test közé helyezzük. 3 Az

oldalszéleket összeragasztjuk, de a

nyílást a vázának szabadon hagy-

juk. 4 A 2. szín háromszögeit az 

s-formájú fejnek becsavarjuk és

Tapsifüles nyuszikának 
nagyon sok a dolga, 

Piros tojást, 
hímes tojást 

Szerteszéjjel hordja. 
Hordjad, hordjad

kis nyuszikám 
kéket is, tarkát is 

Nekem is van egy kosaram, 
Belefér még száz is!

1-2 4 5
ALAPANYAG
Virág:
Barkácsfilc EXTRA VASTAG 3,5 mm
(Cikkszám 6712.. különböző színekben) lásd FK 475. oldal

Vattagolyók, fehér Ø 15 mm
(Cikkszám 7630) lásd főkatalógus 465. oldal

Papírzsinór dróttal
(Cikkszám 7758.. fehér-01) lásd főkatalógus 420. oldal

Tyúk:
Barkácsfilc - méteráru 2 mm
(Cikkszám 6720.. különböző színekben) lásd FK 474. oldal

Solifleur üvegváza
(Cikkszám. 78344) lásd főkatalógus 404. oldal

Fagöngyök Ø 12 mm
(Cikkszám 7016.. fekete-90) lásd főkatalógus 486. oldal

Perlonfonal / Nylonszál
(Cikkszám 70311) lásd főkatalógus 489. oldal

SZERSZÁMOK
Ceruza, olló, tű, ragasztóanyag

ellentétesen egymásra helyezzük.

Tűvel és perlonszállal a fagyöngyö-

ket felvarrjuk és a két fejrészt ist

összekötjük. 5 A kész fejet a testen

rögzítjük és az üvegvázát fentről

lefelé a testen keresztül átdugjuk.

FILCVIRÁGOK ÉS -TYÚKOK

Színes
húsvét 

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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