
Madáreleség
Nagy etetőtorony

Virágcserép - 
terrakotta

Külső: Ø kb. 35 mm, magasság: kb. 30 mm
300611 per db ................................. 100,—
Külső: Ø kb. 45 mm, magasság: kb. 40 mm
300121 per db ..................................110,—
Külső: Ø kb. 55 mm, magasság: kb. 50 mm
300111 per db ..................................110,—

Alátét - 
terrakotta

Külső: Ø kb. 70 mm, belső: Ø kb. 50 mm
300109 per db ................................. 120,—
Külső: Ø kb. 90 mm, belső: Ø kb. 65 mm
300110 per db ................................. 130,—

Üveggolyó
(Cikkszám 600110) lásd főkatalógus 2014 / 15 133. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. fehér-01, cs.piros-35, 
pasztellzöld-52, indiai türkiz-65 vagy kül. színek) 
lásd főkatalógus 2014 / 15 386. oldal

Akrilecset HOBBYSTAR Nr. 6
(Cikkszám 200639) lásd főkatalógus 2014 / 15 176. oldal

Kicsi etetőtorony
Virágcserép - terrakotta
(Cikkszám 300611, 300121) lásd fent

Alátét
(Cikkszám 300109, 300110) lásd fent

Deco Painter - matt MARABU 3 – 4 mm
(Cikkszám 501318.. napsárga-16, rezeda-52, 
lapis-66, ametiszt-74 vagy kül. színek) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  385. oldal

ALAPANYAG

Nagy etetőtorony:
1 Fessük le a virágcserepet és az 
alátétet akrilfestékkel és hagyjuk jól 
megszáradni. 2 Hordjuk fel a Poly 
Max – UHU ragasztót egy fapál-
ca segítségével, majd ragasszunk 
össze minden terrakotta alkatrészt: 
Ragasszuk bele a legnagyobb cse-
repet a nagy alátét közepébe. He-
lyezzük rá a közepes és a legkisebb 
virágcserepet. Ragasszuk rá a kicsi 
alátétet, majd zárjuk le a legkisebb 
virágcseréppel. Ragasszunk a nyí-
lásra egy üveggolyót. Hagyjuk a ra-
gasztót jól megszáradni és töltsük 
meg a tornyot madáreleséggel. 

Kicsi etetőtorony:
1 Díszítsük a virágcserepet és az 
alátétet Deco Painter fi lctollal, hagy-
juk megszáradni. 2 Hordjuk fel a Poly
Max – UHU ragasztót egy fapálca se-
gítségével, majd ragasszunk össze 
minden fa alkatrészt: Ragasszuk a 
legnagyobb cserepet a nagy alátét 
közepébe. Helyezzük rá a kicsi cse-
repet és zárjuk le a kicsi alátéttel. 
Hagyjuk jól megszáradni. Töltsük 
meg a tornyot eleséggel.

A festékek és a ragasztók vízállóak! 
A terrakotta alkatrészek összeragasztását 
egy felnőtt végezze el.

TIPP SZERSZÁMOK
Poly Max - UHU 
(Cikkszám 400414) lásd főkatalógus 2014 / 15 374. oldal

Fapálca (pl.: nyárs)

 BARKÁCSOLÁS VIRÁGCSERÉPPEL

Etetőtorony
Ez a barkácsmunka duplán szórakoztat: Először színesítsük 
a terrakotta részeket, aztán fi gyeljük a madarakat az evés-
nél. A cserepek elrendezését tetszés szerint válogathatjuk 
össze, magasabb tornyok is lehetségesek.  

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 2014-08


