
A mobilfóliát egy felnőtt kivágja, a kicsik aztán a szélkerekü-
ket akrilfestőtoll segítségével színesre díszíthetik.  

 BARKÁCSOLJUNK MOBILFÓLIÁVAL

Kerti - szélkerék

1 A mintát  22 x 22 cm-es nagyságú-
ra nagyítsuk és nyomtassuk ki. A 
mobilfóliát fektessük le és a vona-
lakat és a lyukakat egy golyóstollal 
rajzoljuk át. A vonalakat vágjuk be 
és a lyukakat egy revolver lyukasz-
tó segítségével lyukasszuk. Egy 
lap mobilfóliából kettő szélkereket 
barkácsolhatunk. 2 Dekorációs toll 
segítségével különféle egyszerűbb 
mintákat rajzoljunk és kicsit hagy-
juk száradni. 3 A falécet akrilfesték-
kel lefestjük és száradni hagyjuk.  
4 A szélkerék-csapágy készletet 

előkészítjük és a skicc alapján 
rögzítjük: a műanyagcsövecskét a 
tűre helyezzük és óvatosan, addig 
beütjük a falécbe, hogy a csövecs-
ke még lazán foroghasson. Egy 
gumigyűrűt a csövecskére tolunk 
és a készre festett szélkereket rá-
dugjuk. Végül még egy gumigyűrűt 
rátolunk. A négy fület középre haj-
lítjuk, feltűzzük és a harmadik 
gumigyűrűt is felhelyezzük. Ha 
szükséges a szárnyakat helyére 
igazítjuk, hogy ne érjenek a bot-
hoz. 4

01 16 18 21 35

43 52 57 61 62

66 74 80 90 92

ALAPANYAG

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.
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 Mobilfólia / 
kreatív lámpásfólia 
 PVC-fólia Window Colorhoz, 
függődíszekhez, szélkere-
kekhez, üdvözlőkártyákhoz, 
lámpásokhoz, stb.
Méret: 22 x 51 cm
vastagság: 0,2 mm
Szín: átlátszó 
 400471  10 lap/ cs.  .........................  3.360,— 

 Deco Painter - matt MARABU 

Vonalszélesség: kb. 2 – 4 mm

Színek + számok:
fehér-01, napsárga-16, arany-18, mandarin-21, 
cseresznye-35, pink-43, rezeda-52, menta-57, 
pasztellkék-61, tengerészkék-62, sötétkék-66, 
ametiszt-74, kakaó-80, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501318 ..  per  db  .............................  970,— 

 Szélkerék-csapágy - 
készlet 

Tartalom:
● 45 mm-es fémtengelyből
● súrlódásszegény 35 mm-es kemény 
 műanyag csőből 
● valamint 3 praktikus gumigyűrűből áll
 101002  per  cs.  .................................  310,— 

 Faléc - tűlevelű fa 
Hossz: kb. 500 mm
Keresztmetszet: kb. 10 x 10 mm
 100060  per  db  .................................. 110,—  
  50   db -tól .............................  100,— 

Akril mattfesték - KREUL
(Cikkszám 501295.. különböző színekben)

Revolver lyukasztófogó - KNIPEX
(Cikkszám 200160)

Ecset, kalapács



A sablonokat 40 %-al nagyítsuk meg

Szélkerék
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