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VÁZA ÉS TEAMÉCSES

Tavaszi hajtogató &
csigatechnika
Csiga
1 Fűrészeljük ki a csigatestet és a

talpat. Csiszoljuk az éleket simára. 

2 Fes sük le a csigát. A még nedves

festéket a peremeknél satírozzuk el

valamivel sötétebb színáranyalattal,

ez a motívumon domború hatást kelt.

3 A spirált a csigaházon rajzoljuk előtt

ceruzával halványan. A csigát hely-

ezzük egy vastag fadarabra és fúr-

junk 5 mm-ként egy lyukat. 4 A fél fa -

go lyókat fessük be fehérre majd a szá -

radás után tupfoljuk rá ecsettel a pu -

pil lákat. A csápoknak vágjunk le két

drótdarabot, fűzzünk rá egy-egy fa -

gyöngyöt majd tekerjük össze a dró -

tot. Ragasszuk rá a drótcsápokat és

a szemeit hőragasztóval a test re. Raj -

zoljuk fel a száját lakkfilccel. 5 Ra -

gasszuk fel a csiga mögé a talpat. Er -

re tehetünk egy teamécsest egy po -

hárban - a fény átszűrődik a lyukakon. 

Pillangó
1 Fűrészeljük ki a pillangóformát majd

csiszoljuk körbe simára az éleket.

Fúrjuk ki a lyukakat a csápok bera-

gasztásához és a háncs átfűzéséhez.

2 Most fessük le akrilfestékkel. Ke ver -

jük össze a festékeket fehérrel, hogy

halványabbnak tűnjenek. 3 A festék

száradását követően csiszoljuk le az

éleket csiszolópapírral olyannyira,

hogy a fa átlátszon. 4 Formáljuk meg

a csápokat drótból, a végeit tekerjük

spirálba majd ragasszuk a lyukakba. 

5 Fűzzük át a háncsszálakat a lyuka-

kon. Rögzítsük a testén a kémcsövet

egy kis ragasztóval és csomózzuk

meg körben mindenhol a háncsot. 

ALAPANYAG
Nyárfafurnér 4 mm, A4
(Cikkszám 1253) lásd főkatalógus 71. oldal

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 370. oldal

Alumíniumdrót Ø 1,5mm
(Cikkszám 58600) lásd főkatalógus 447. oldal

Fúró Ø 1 mm és 1,5 mm
(Cikkszám 361510 és 361515) lásd főkatalógus 136. oldal

Pillangó:
Kémcső Ø 17 mm, hossza: 180 mm
(Cikkszám 78392) lásd főkatalógus 442. oldal

Háncs
(Cikkszám 7652.. tetszés szerinti színben) lásd FK 228. oldal

Csiga:
Fagolyó fél Ø 20 mm
(Cikkszám 1573) lásd főkatalógus 75. oldal

Fagyöngy Ø 4 mm
(Cikkszám 7012.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 498. oldal

Teamécsestartó
(Cikkszám 783800) lásd főkatalógus 345. oldal

Teamécses
(Cikkszám 8211) lásd főkatalógus 189. oldal

Lakkfilc
(Cikkszám 228990 fekete-90) lásd FK 367. oldal

SZERSZÁMOK
Lombfűrész és kellékek
lásd főkatalógus 126-127. oldal

Csiszolópapír EasyCUT finom
(Cikkszám 3560) lásd főkatalógus 132. oldal

Ragasztópisztoly
(Cikkszám 1924) lásd főkatalógus 252. oldal

A mintákat ehhez a barkácstipphez megtalál-
ja a weboldalunkon a letöltések menüpontban
barkácstippek / barkácsolás fával / Tavaszi
hajtogató és csigatechnika

MINTÁK

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

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból



Alapfelület

Teamécses


