
Csodálatos emlék! Gyorsan és egyszerűen készíthető gyertyara-
gasztóval és egy lézernyomtatott vagy fénymásolt fényképpel!

 GYERTYA ELSŐ ÁLDOZÁSRA ÉS KONFIRMÁCIÓRA

Fényképes gyertya 
készítése

Kis fényképes gyertya:
Egy lézernyomtatott vagy lézerfény-
másolt kb. 6 x 6 cm-es méretű gye-
rekképet használunk.
1 Fektessük a gyertyát pl. két vonalzó 
közé, hogy ne gördüljön el. A gyer-
tya potch-t jól összevegyítjük és 
egy puha ecsettel felvisszük a felü-
letre. A fotót helyezzük a gyertyára, 
nyomjuk rá és kenjünk rá egy újabb 
réteg potch-ot. Hagyjuk száradni 
vagy hideglevegőfokozaton (olva-
dásveszély!) a hajszárítóval szárít-
suk meg. 2 Díszitő viaszlapból és/
vagy viaszcsíkból egy keretet készí-
tünk. A viaszt barkácskéssel vág-

hatjuk és kézmeleggel a gyertyára 
nyomjuk. 3 Az ezüstdrótból egy kb. 
30 cm-es darabot levágunk és egy-
ik végét behajlítjuk. 4 21 gyöngyöt 
felfűzünk. A drót végeit összecsa-
varjuk, méretre vágjuk és a gyer-
tya köré csavarjuk. Válasszunk 
megfelelő alátétet. 

Nagy fényképes gyertya:
Egy lézernyomtatott vagy lézerfé-
nymásolt kb. 8 x 9 cm-es méretű 
gyerekképet használunk. A bal-
oldalon leírt lépéseket 1-től 4-ig kö-
vetve dolgozunk tovább. Azonban 
csak 19 gyöngyre lesz szükségünk. 

ALAPANYAG

15 65

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
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 Tömbgyertya 

Szín: fehér/snow

Méret: kb. 100 x 70 mm
Égési időtartam: kb. 33 óra
 30118101  per  db  .............................  660,—  
  12   db -tól .........................  620,— 
 Méret: kb. 150 x 60 mm
Égési időtartam: kb. 40 – 45 óra 
 30118401  per  db  .............................  700,—  
  16   db -tól .........................  670,— 

 Gyertya Potch 

Speciális szalvétaragasztó 
a szalvétatechnika 
alkalmazásához gyertyákra.
Az égésgátló adalékok 
letelepednek az aljára.

 500472  150 ml/doboz ..................  1.580,— 

 Díszítő viasz - készlet, első áldozás 

 Színben összehangolt viaszlapok és 
viaszcsíkok, ideális első áldozásra, esküvői 
gyertyákhoz stb. 
Tartalom: 
• 3 viaszlap
• 5 viaszcsík

Viaszlapok mérete: kb. 200 x 100 mm, 
  200 x 80 mm
Viaszcsíkok mérete: kb. 200 x 2 mm
Színek + számok:
sárga / narancs / piros-15, kék / zöld-65
A színek számát kérjük megadni! 
 301669 ..  per  cs.  ..........................  2.000,— 

 Fa - tányér mini / alátét 

Kimart peremmel, 
szépen megmunkált
Alapanyag: bükk nyers 
Külső: Ø kb. 90 mm
Vastagság: kb. 8 mm
 100191  per  db  .................................  270,— 

 Üvegalátét - szögletes 

Lapos, robosztus alátét 
csúszásbiztos lábakkal. 
Méret: kb. 9 x 9 cm
Üvegvastagság: kb. 4 mm
 501230  4 db/ cs.  ............................  1.220,— 
  4   cs. -tól ............................  1.060,— 

Vividi Oro - gyöngyök
(Cikkszám 700791.. tüzes tánc-30, jégvilág-60)

Ezüstdrót, Ø 0,6 mm
(Cikkszám 600012)

Ékszerész - kombináltfogó
(Cikkszám 700776)

Lézermásolt vagy -nyomtatott fénykép, 
puha ecset, barkácskés


