
A vicces halakat lámpásfóliából és krepppapírból barkácsol-
juk! Várjunk a következő széllökésre és hagyjuk röpködni vagy 
szélcsendben egyszerűen a mezőn át szaladgáljunk velük.

Egy ív lámpásszabásból három 
halat lehet elkészíteni. 1 Az ívet há-
rom egyforma nagyságú részre 
(egyenként 17 cm) vágjuk. 2 A fel-
ső részt belülről egy ragasztó-
szalaggal megerősítjük. 3 A krepp-
papírtekercsről a hozzáillő szín-
ben 6 szalagot egyenként 40 cm 
hosszúságban levágunk. Átfedően 
belülről az alsó peremen UHU - 
kraft mindentragasztóval ráragas-
ztjuk. Száradás után berojtozzuk. 
4 A ragasztott lámpásszabást meg-
fordítjuk, majd a felső és alsó 

peremet Washi Tape-pel díszít-
jük. 5 Végül egy hengerré formál-
juk és összeragasztjuk. Esetleg ru-
hacsipesszel rögzíthetjük. 6 Az ön-
tapadó rezgő szemeket az olda-
lon rögzítjük. 7 Az uszonynak a 
krepppapírtekercsről két kb. 5 cm 
hosszú darabot levágunk és oldalt 
ráragasztjuk. 8 Egy vastag tűvel 
két egymással szemben lévő fura-
tot szúrunk, egy kb. 30 cm hosszú 
spárgát befűzünk és elcsomózzuk. 
9 A kész halat a lámpástartó pálcára 
helyezzük. 
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Egy elektromos lámpáspálcára 
helyezve, egy csodás megvilágí-
tás lesz a nyári partyhoz vagy a 
lámpásfelvonuláshoz.
Elektromos lámpáspálca
(Cikkszám 400003)

Mindentragasztó kraft - UHU
(Cikkszám 400020)

vastag tű, ragasztószalag, olló
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 Lámpásszabás - 
szivárvány 

Transzparenspapírsza-
bás szivárványmintával - 
illik a lámpásfedélhez talppal Ø 15,3 cm.
Szabásméret: 22 x 51 cm
kész lámpásméret: magas. 20,5 cm / Ø 15,3 cm
Vastagság: 100 g / m²
 401573  25 ív/ cs.  ...........................  2.080,— 

 Krepp-papír - szalag 

 10 tekercs 
10-féle szín-
ben, kevésbé 
gyúlékony.
Méret: 5 cm x 10 m 
 400521  10 tekercs/ cs.  ..................  1.710,— 

 Washi Tape - Virágkörtánc 
 Ez egy kézzel könnyen 
téphető ragasztószalag 
rizspapírból. Ragad pa-
pírra, kartonra, szövetre, 
fémre, üvegre, stb.
Szélesség: 3 x 15 mm és 1 x 5 mm
Hossz:   egyenként 10 m 
 401010  4 tekercs/ cs.  ....................  1.910,— 

 Rezgő szemek - kerek 
 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø 14 mm 
 300534  50 db/ cs.  .............................  560,— 

 Spárga 
 Kezeletlen, fehérítetlen, hosszú-lapos zsineg, 
2-szeresen polírozott, (kiálló rostok simítot-
tak).
Vastagság: Ø kb. 0,65 mm
Mennyiség: 50 g
Hossz:  kb. 120 m
Alapanyag:  100% lenfonál 
 100840  per  db  .................................  480,—  
  10   db -tól .............................  460,— 

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2016-05

Mi d t tó k ft U

SZERSZ ÁMOK

ALAPANYAG


