
BARKÁCSTIPP: FONOTT KOSÁRKA ALAPANYAG
Fonható kosárka

AljaØ: kb. 5 cm, 
nyílásØ: kb. 12 cm, 
magasság: kb. 7 cm, 350 g/m2

21881 per db ......................................70,—
10 db-tól...................................60,—

Kockás szalag Karintia
(Cikkszám 7786.. v.zöld/fehér-51, égszínkék/fehér-61) 
lásd főkatalógus 374. oldal

Chiffonszalag drótperem nélkül, 10 mm
(Cikkszám 7773.. v.zöld-50, v.kék-61) 
lásd főkatalógus 373. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel, 3 mm
(Cikkszám 7709.. v.zöld-51) lásd főkatalógus 373. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel , 6 mm
(Cikkszám 7711.. v.kék-61) lásd főkatalógus 373. oldal
szükséglet kosaranként: kb. 6 m színenként

Szizálfű
(Cikkszám 7393.. fehér-01) lásd főkatalógus 348. oldal

Kerámia tojás
(Cikkszám 720060) lásd főkatalógus 391. oldal

Szegélydísz „levélkacs“
(Cikkszám 77067) lásd főkatalógus 241. oldal

Fa - szórószívek
(Cikkszám 72473) lásd 79. oldal

Filcszalag „virágok“
(Cikkszám 6723.. kék/zöld-60) lásd 85. oldal

Hőragasztópisztoly
(Cikkszám 1940) lásd főkatalógus 214. oldal

rá a nyúl arcát egy filccel majd dís-

zítsük fel apróságokkal, pl.: pompo-

nokkal, kivágott tájásokkal vagy

gémkapoccsal és névkártyával. A fej

támasztékának / rögzítésének ragasz-

szunk egy pompont vagy a testre vagy

a fej hátuljára. 6 Végezetül töltsük

meg a nyúl hasát kedvességekkel,

mint pl.: színes ceruzával, faragóval,

húsvéti tojással stb. és húzzuk össze.

BARKÁCSTIPP

ÜGYESEN BARKÁCSOLNI 

Húsvéti nyúlzacskó
Az elragadó húsvéti nyúl egy szép barkácsanyag, amelyet
már az óvodában is el lehet készíteni. A saját készítésű
nyúl egy tetszetős vidám forma amelyben egyidejűleg 
az ajándékok is helyet kaphatnak. 

1 Vágjunk ki egy félkört és tekerjük

össze zacskóvá. 2A zacskó két ol dalát

ragasszuk össze és hagyjuk meg -

száradni. 3 A krepp-papírt a zacs -

kónyílás köré ragasztjuk (kívülre vagy

belülre) ill. hozzátűzzük. 4 Most vág -

juk be a zacskó csúcsát - így kés-

zülnek el a nyúl fülei. Az egyiket törjük

meg enyhén, hogy a nyúl kicsit rava -

szabbul nézzen ki. 5 Most raj zoljuk

ALAPANYAG
Színes rajzlap tetszés szerinti színben
(Cikkszám 2023..) lásd főkatalógus 217. oldal

Ragasztóanyag
lásd főkatalógus 207-211. oldal

Krepp-papír tetszés szerinti színben
(Cikkszám 2040..) lásd főkatalógus 224. oldal

Chiffonszalag
(Pl. Cikkszám 7770..) lásd főkatalógus 373. oldal

Pomponok 
(Cikkszám 71611) lásd főkatalógus 430. oldal

Katicabogár-csipesz „Paulchen“
(Cikkszám 72197) lásd 81. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból


