
1 Hordjunk fel barkácsragasztót 
egy ecsettel a papírmasé tojástar-
tóra, majd szórjuk meg dekorációs 
pehellyel. Ehhez használjunk egy 
papírlapot alátétnek, így felfoghat-
juk a feleslegesség vált pelyheket 
és visszatölthetjük az tartóba, majd 
később újra felhasználhatjuk. A szá-
radást követően kenjünk fel egy má-
sodik réteg ragasztót, tegyünk rá 
dekorációs pelyheket és hagyjuk 
ismét megszáradni. Zárjuk le egy 
réteg barkácsragasztóval, így a to-
jástartó egy fényes felületet kap. 
A száradás után ragasszuk rá egy 
műanyag tojásra. 2 Rögzítsük az 
öntapadó rezgő szemeket. A ma-
radék papírból vágjunk egy kis csőrt 
és ragasszuk fel szintén. 3 Alapoz-
zuk le a fa-szívet fedően akrilfesté-
kkel és hagyjuk megszáradni. Most
rögzítsük a kész csibét a lefestett

FESTÉS DEKORÁCIÓS 
PEHELLYEL

Frissen 
kibújt
Édes csibék törhetetlen műanyag tojásból. A színes dekorá-
ciós pelyhek tojáshéj optikája ideális számos húsvéti bar-
kácsoláshoz. 

A legegyszerűbben és leggyorsabban egy 
ragasztópisztolyal tudjuk összekötni az egyes 
alkatrészeket. Ezt a feladatot egy felnőtt 
végezze el. 
Természetesen barkácsragasztó is használ-
ható. 
Alacsony hőm. ragasztópisztolyLT 250
(Cikkszám 400022) lásd FK 2014 / 15  278. oldal

Ragasztópatron alacsony hőm. ragasz-
tópisztolyhoz LT 250
(Cikkszám 400377, 400378) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  278. oldal

TIPP

Marvin barkácsragasztó - BEROL
(Cikkszám 400350, 400351, 400352) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  269. oldal

Lyukasztó - margaréta kicsi, nagy
(Cikkszám 401061, 400252) lásd FK 2014 / 15  289. oldal

Ecset

SZERSZÁMOK

szívre. A lyukasztóval stancoljunk
virágokat és ragasszuk őket egy-
másra, a közepére rögzítsünk egy 
ékszerkövet. Rögzítsük a kész virá-
got előre a szívre.

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 2015-02

ALAPANYAG

502010 30 32

55 99

Papírmasé - tojástartó

Stabil fél tojás, ideális festeni, ragasztani, stb.
Méret: Ø kb. 5 cm
Magasság: kb. 4 cm 
 401682  10 db/cs.  .......................... 1.520,—

Műanyag tojás

Szép, stabil 
minőség, kiváló-
an alkalmas ra-
gasztani, festeni, 
stb., törhetetlen.
Furat: Ø 3 mm
Méret: 6 cm

Szín: fehér
 301273  25 db/cs.  .......................... 1.080,—
 301274  250 db/cs.  ........................ 9.900,— 
 300612  1000 db/cs.  .................... 32.340,— 
Szín: barna
 30127580  25 db/cs.  ...................... 1.160,—

Dekorációs pelyhek

A színes pelyhek hajszálvékony 
epoxy-ból állnak és kiválóan al-
kalmasak a dekorációk alkotá-
sához, mint pl.: felragasztani 
fára, papírmaséra, papírra, mű-
anyagra, stb. Kenjük be a díszí-
tendő felületet gazdagon Marvin 
barkácsragasztóval (Cikksz.: 
400350), szórjuk rá a pelyheket, 
hagyjuk megszáradni. Ezután keményen 
összekötődnek a tárggyal majd mégegyszer 
átkenhetjük barkácsragasztóval. 

Színek + számok: 
Sunshine-10, Tropical-20, 
Lava-30, Klassika-32, 
Harlekin-50, Dzsungel-55, Konfetti-99
A színek számát kérjük megadni!
 501378 ..  100 ml/tégely ............... 1.280,—

Fa - szív furattal 
Alapany.:  bükk nyers
Tartalom: 10 db / cs.
Méret:  kb. 44 x 44 mm
Vastag.:  kb. 3 mm
Furat: Ø kb. 3 mm 
 101844  per cs.  ................................. 650,—

Rezgő szemek - kerek Ø 12 mm
(Cikkszám 300533) lásd főkatalógus 2014 / 15  250. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. aranysárga-13, mandarin-21, 
cs.piros-35 vagy kül. színek) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  386. oldal

Ékszerkövek - félgolyó gyöngyház
(Cikkszám 401421) lásd főkatalógus 2014 / 15  321. oldal

Színes papírmaradványok


